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Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2016
Σημείωση
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Αυλα πάγια στοιχεία
Υπεραξία
Λοιπά Άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή
Σύνολο
Χρηματοποικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης , προβλέψεων και υποχρεώσεων

31.12.2016

31.12.2015

4
4
4

4.214.656,35
0,06
237.071,08
4.451.727,49

4.255.739,40
0,06
267.140,14
4.522.879,60

5
5

458.915,63
3.016.251,68
3.475.167,31
53.796,47
53.796,47

0,00
4.268.652,88
4.268.652,88
0,00
0,00

10

110.421,66
110.421,66
8.091.112,93

227.809,66
227.809,66
9.019.342,14

7

23.026.678,27
23.026.678,27

24.762.363,85
24.762.363,85

8
9
10
11
12

18.654.508,06
350.328,00
4.303.533,81
1.690.450,39
60.385.613,78
85.384.434,04
108.411.112,31
116.502.225,23

47.200.980,95
3.327.432,96
3.950.131,24
2.040.111,59
37.756.289,72
94.274.946,46
119.037.310,31
128.056.652,45

13

35.200.000,00
35.200.000,00

35.200.000,00
35.200.000,00

14
14

8.289.646,74
2.151.125,74
10.440.772,48
45.640.772,48

8.176.429,60
‐40.332,01
8.136.097,59
43.336.097,59

15
16

6.102.448,00
964.076,23
7.066.524,23

5.641.350,30
1.286.090,87
6.927.441,17

17
29
18
19
20
21

9.270.224,52
0,00
795.926,15
553.424,18
35.941.960,29
17.233.393,38
63.794.928,52
70.861.452,75
116.502.225,23

21.750.298,10
2.678.025,82
543.991,01
586.826,67
36.384.673,16
15.849.298,93
77.793.113,69
84.720.554,86
128.056.652,45

6

Oι σημειώσεις στις σελίδες 22 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κατά είδος 31 Δεκεμβρίου 2016
(01.01.2016– 31.12.2016)
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Αγορές εμπορευμάτων
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

Σημείωση
22
7
23
24
25
4,5
26
27
28
28
29

01.01.2016 ‐ 31.12.2016
125.262.735,19
‐1.735.685,58
10.548.841,67
‐95.332.010,83
‐19.862.278,21
‐1.621.994,99
‐16.905.934,94
0,00
1.816.020,05
2.169.692,36
157.153,06
‐22.170,53
2.304.674,89
0,00
2.304.674,89

01.01.2015 ‐ 31.12.2015
148.566.425,34
9.147.699,37
5.411.170,46
‐109.444.910,71
‐21.507.208,29
‐1.480.236,32
‐27.851.920,64
‐156,07
2.154.064,92
4.994.928,06
26.197,13
‐130.222,66
4.890.902,53
‐2.678.025,82
2.212.876,71

Oι σημειώσεις στις σελίδες 22 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Αποθ/κά νόμων
ή καταστατικού

Αποτελέσματα
εις νέο

35.200.000,00
0,00
0,00
35.200.000,00

8.002.909,45
0,00
173.520,15
8.176.429,60

-2.079.688,56
2.212.876,71
-173.520,15
-40.332,00

41.123.220,89
2.212.876,71
0,00
43.336.097,60

35.200.000,00
0,00
0,00
35.200.000,00

8.176.429,60
0,00
113.217,14
8.289.646,74

-40.332,00
2.304.674,89
-113.217,14
2.151.125,75

43.336.097,60
2.304.674,89
0,00
45.640.772,49

Σημείωση

Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 01.01.2015
Αποτελέσματα περιόδου
Αναγνώριση Τακτικού Αποθεματικού
Υπόλοιπο 31.12.2015

13,14
14
14

Υπόλοιπο 01.01.2016
Αποτελέσματα περιόδου
Αναγνώριση Τακτικού Αποθεματικού
Υπόλοιπο 31.12.2016

13,14
14
14

Oι σημειώσεις στις σελίδες 22 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σελίδα 20 από 58

Σύνολο

Glaxosmithkline A.E.B.E.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά σε Ευρώ)

Κατάσταση χρηματοροών
Σημείωση
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων
παγίων
Προβλέψεις
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι ( καθαρό ποσό)
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης
(Αύξηση) ‐ Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) ‐ Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση ‐ (Μείωση) υποχρεώσεων
Μείον :
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές
δραστηριότητες

01.01.2015 ‐ 31.12.2015

2.304.674,89

4.890.902,53

4,5

1.621.994,99

1.480.236,32

28

158.916,39
0,00
‐134.982,53

414.393,27
156,07
104.025,53

1.735.685,58
30.976.404,25
‐10.910.714,13

‐9.147.699,37
‐8.724.122,60
2.491.369,88

‐22.170,53
‐2.626.978,96

‐130.222,66
‐895.097,81

23.102.829,95

‐9.516.058,84

‐197.640,77

‐90.720,36

133.580,10

0,00

‐64.060,67

‐90.720,36

‐409.445,22

0,00

0,00

0,00

‐409.445,22

0,00

22.629.324,06

‐9.606.779,20

22.629.324,06

‐9.606.779,20

37.756.289,72

47.363.068,92

60.385.613,78

37.756.289,72

7
8,9,10,11
17,18,19,20,21

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (για απόκτηση)
παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο χρηματοροών από επενδυτικές
δραστηριότητες
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση)
κεφαλαίου
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο χρηματοροών από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
& ισοδύναμα της χρήσης
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &
ισοδύναμα της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της
περιόδου

01.01.2016 ‐ 31.12.2016

12

Oι σημειώσεις στις σελίδες 22 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
1

Γενικές πληροφορίες σχετικές με την εταιρία

Η εταιρία GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. συστάθηκε νόμιμα και το καταστατικό της
δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμό 1737/01.12.1971 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ με την αρχική
επωνυμίας Glaxo Aνώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία. Το έτος 1995 κατόπιν
συγχώνευσης με την φαρμακευτική εταιρία Wellcome A.E μετονομάστηκε σε
GlaxoWellcome Α.Ε.Β.Ε., η μετονομασία αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμό
3336/23.06.1995 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, το δε έτος 2001 συγχωνεύθηκε επίσης με την
φαρμακευτική εταιρία SmithKlineBeecham A.E., μετονομάστηκε σε GlaxoSmithKline
Α.Ε.Β.Ε., η μετονομασία αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμό 1128/13.02.2002 ΦΕΚ τεύχος
ΑΕ & ΕΠΕ.
Η εταιρία είναι Ανώνυμη Εταιρία και είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων
εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό Μητρώου 1580/01ΑΤ/Β/86/65/96 και αριθμό
Γ.Ε.Μ.Η. 276401000. Η εταιρία ταξινομείται στην κατηγορία της μεγάλης οντότητας
σύμφωνα με το νόμο 4308/2014. Η ένταξη στις μεγάλες οντότητες γίνεται διότι
υπερβαίνει για δύο συνεχόμενες χρήσεις όλα τα κριτήρια μεγέθους:
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρός κύκλος εργασιών
Μέσος όρος προσωπικού

> 20 εκ
> 40 εκ.
> 250 άτομα

Η εταιρία ελέγχεται κατά 100% από την εταιρία Wellcome Ltd, η οποία ελέγχεται επίσης
από την εταιρία Glaxosmithkline Plc που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι παρούσες
χρηματοοικονομικές
καταστάσεις
συμπεριλαμβάνονται
στις
ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η εταιρία Glaxosmithkline Plc με έδρα
το Λονδίνο. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας
Glaxosmithkline Plc είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsk.com.
Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζουν από την
δημοσίευση του καταστατικού της στο υπ΄αριθμό 1737/01.12.1971 ΦΕΚ και λήγει την
01.12.2021.
Στο άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρίας ορίζεται ο κύριος σκοπός της εταιρίας που
είναι:
Η παραγωγή, αγορά, εισαγωγή, προαγωγή, πώληση, διανομή, εξαγωγή και η με
οποιοδήποτε τρόπο εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων ειδών καλλωπισμού και
περιποίησης σώματος, καλλυντικών κλπ. καθώς επίσης η διαμεσολάβηση και εμπορική
αντιπροσώπευση εισαγωγής αλλοδαπών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων.
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H εταιρία έχει έδρα το Χαλάνδρι, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 266. Η εταιρία επίσης
διαθέτει ένα γραφείο με χαρακτήρα τόπου συγκέντρωσης ιατρικών επισκεπτών και
πωλητών που βρίσκεται στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης επί της Αδριανουπόλεως 3.
Η διαδικτυακή σελίδα της εταιρίας είναι: www.gr.gsk.com.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2015 (1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015) αποτελούν τις πρώτες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, καθώς έως την 31 Δεκεμβρίου 2014 συντάσσονταν
χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές
Λογιστικές Αρχές («ΓΠΛΑ»). Η μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα διενεργήθηκε
ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Νόμου 4308/2014.
Οι εις χείρας χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν τη χρήση 01.01.2016 –
31.12.2016 έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας
στις 16 Ιουνίου 2017 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων.
Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της εταιρίας.
Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
2

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρίας ως
συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Στην κλειόμενη χρήση η εταιρία εντόπισε και διενήργησε σχετική αξιολόγηση στους
κάτωθι παράγοντες για να διαπιστώσει συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2.1
Πιστωτικός κίνδυνος
Δεδομένης της παγκόσμιας και εγχώριας οικονομικής κρίσης ο πιστωτικός κίνδυνος είναι
αυξημένος. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου η εταιρία παρακολουθεί συνεχώς την
οικονομική κατάσταση των οφειλετών της και κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες,
(ασφάλεια πιστώσεων, νομικές ενέργειες) με βάση την πιστωτική πολιτική της, για τη
μείωση του κινδύνου αυτού.
Για την εταιρία οι εισπρακτέοι εμπορικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις
από τους βασικούς πελάτες των προϊόντων της στην ελληνική αγορά, που είναι οι
απαιτήσεις από δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία του εσωτερικού, φαρμακευτικές
εταιρίες του εσωτερικού και εξωτερικού και φαρμακεία του εσωτερικού.
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Η διασπορά των απαιτήσεων από πωλήσεις, σε μεγάλο πλήθος πελατών, ελαχιστοποιεί
τον πιστωτικό κίνδυνο.
Η Διοίκηση της εταιρίας με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, διασφαλίζει ότι οι
πωλήσεις λαμβάνουν χώρα προς πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας και
πραγματοποιούνται εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των
πελατών.
Η έκθεση της εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά
κάθε πελάτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας
κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν
του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών. Το πρώτο τρίμηνο συνεργασίας δεν
παρέχονται πιστωτικά όρια και όλες οι εμπορικές πράξεις προπληρώνονται. Πιστωτικά
όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, μετά την πάροδο τριμήνου, τα οποία επανεξετάζονται
ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρμόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι
πωλήσεων και εισπράξεων.
Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες
ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης
των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που
έχουν επιδείξει. Ανάλογα με το ιστορικό του κάθε πελάτη και την ιδιότητα του η εταιρία
για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της ζητά προκαταβολή του συνόλου.
Η εταιρία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της για
ζημίες σε σχέση με τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται
κυρίως από ζημίες απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων που εκτιμώνται βάσει των
δεδομένων συνθηκών ότι θα πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.
Στόχος της Διοίκησης είναι η μείωση του χρόνου πίστωσης των πελατών της εταιρίας. Η
μείωση αυτή θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση των ταμειακών ροών και
αποκλεισμό τυχόν επισφαλών απαιτήσεων.
2.2
Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος
Το χρηματοοικονομικό κόστος από το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας
είναι σχεδόν περιορισμένο. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι αποκλειστικά σε ευρώ. Η
διοίκηση πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των
επιτοκίων, ενώ η επίπτωση στην πιστοληπτική ικανότητα του ομίλου από το κόστος
δανεισμού είναι μηδαμινή.
Η εταιρία δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Δεν υπάρχουν σημαντικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε άλλο νόμισμα πλην του ευρώ. Επομένως δεν υπάρχουν
συνθήκες που θα μπορούσαν να την εκθέσουν σε συναλλαγματικό κίνδυνο.
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2.3
Κίνδυνος ρευστότητας – ταμειακών ροών
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας περιλαμβάνει τη διασφάλιση ύπαρξης επαρκών
διαθεσίμων και ισοδυνάμων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας,
μέσω της ύπαρξης επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
Η εταιρία σύμφωνα με τις παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζει
σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα (60,38 εκ. Ευρώ) και θετικό κεφάλαιο κίνησης και
συνεπώς δεν έχει σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας.
Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται από την εταιρία σε καθημερινή και
εβδομαδιαία βάση, καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μεσο‐
μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες καθώς και για το
επόμενο έτος, προσδιορίζονται τριμηνιαία.
2.4
Κίνδυνος αγοράς
Η καταναλωτική ύφεση έχει ήδη επηρεάσει τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται
η εταιρία αλλά όχι σημαντικά. Η μείωση του καθαρού κύκλου εργασιών ανέρχεται σε
15,7%.
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές αναλωσίμων και
φαρμακευτικών προϊόντων, συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα
αποτελέσματα της εταιρίας ή την αξία των χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της
διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της
εταιρίας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη
βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εταιρία πραγματοποιεί κατ’
αποκλειστικότητα τις αγορές σε Ευρώ και κατά κύριο λόγο οι προμηθευτές της είναι
συνδεδεμένες εταιρίες.
2.5
Έλεγχος διακίνησης κεφαλαίων (capital controls)
Οι πληρωμές της εταιρίας γίνονται ηλεκτρονικά μέσω των λογαριασμών της, στην τράπεζα
HSBC. Λόγω της επιβολής των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων από τον Ιούνιο 2015, η
εταιρία πληρώνει τους προμηθευτές εξωτερικού ακολουθώντας τη διαδικασία που έχει
ορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.
2.6
Διαχείριση κεφαλαιακού κινδύνου
Οι στόχοι της εταιρίας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την
ικανότητα της να συνεχίσει να υπάρχει σαν μια οικονομική οντότητα και στο μέλλον για
να είναι σε θέση να προσφέρει οφέλη για την ελληνική οικονομία, τους μετόχους και τους
εργαζομένους και όλα τα συμβαλλόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη. Δεν υπήρξαν αλλαγές
στην προσέγγιση που υιοθετεί η εταιρία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη
διάρκεια της χρήσης. Τα κεφάλαια της εταιρίας κατά το τέλος της περιόδου κρίνονται
επαρκή.
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2.7
Μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2016 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας,
καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα
ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό.
Παρόλα αυτά, η τρέχουσα διαδικασία ολοκλήρωσης της 2ης αξιολόγησης του 3ου
Προγράμματος Σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας, θεωρείται ότι θα συμβάλει
στη σταθεροποίηση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και στον περιορισμό της
αβεβαιότητας σε σχέση με τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων της Ελληνικής
Δημοκρατίας προς τους δανειστές της.
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση
της εταιρίας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την
ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις
πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα
αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις
δραστηριότητες της εταιρίας.
Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη για το 2017 αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα του
2016.
Σε επίπεδο Group, η μητρική εταιρεία έχει δημιουργήσει μια επιτροπή η οποία έχει
αναλάβει να μελετήσει τις πιθανές επιπτώσεις του Brexit στην λειτουργία του ομίλου.
Συμπέρασμα – παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Αξιολογήθηκαν τα γεγονότα, οι συνθήκες εμπορίας και οι σχετικοί επιχειρηματικοί
κίνδυνοι που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία για την δυνατότητα
συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας κατά την επόμενη χρήση. Καθώς η εταιρία
εμφανίζει σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, θετικό κεφάλαιο κίνησης και είναι κερδοφόρα
για τη χρήση 2016, οι κίνδυνοι μη συνέχισης της δραστηριότητάς της δεν υφίστανται.
Κατά συνέπεια οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της
ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της εταιρίας και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν
προσαρμογές οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της
δραστηριότητας.
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3

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

3.1
Πλαίσιο κατάρτισης
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4308/2014.
3.2
Συναλλαγματικές μετατροπές
(α) Νόμισμα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας επιμετρούνται βάσει του
νομίσματος στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας
(νόμισμα παρουσίασης). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας
παρουσιάζονται σε Ευρώ.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται
οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία
των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν
από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις
ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα
αποτελέσματα.
3.3
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν ακίνητα, μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπό
εξοπλισμό. Οι επενδύσεις σε ακίνητα είναι ακίνητα που είναι ιδιόκτητα και προορίζονται
για ιδιοχρησιμοποίηση στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Τα ενσώματα πάγια
επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις (αποσβέσιμο
κόστος κτήσης). Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται
άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες βελτίωσης παγίων περιλαμβάνονται στα πάγια περιουσιακά
στοιχεία. Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης περιλαμβάνονται στα πάγια περιουσιακά
στοιχεία μόνο εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην εταιρία.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων, που δεν αναμένεται να επιφέρει μελλοντικά
οικονομικά οφέλη στην εταιρία, καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που
πραγματοποιούνται.
Η λογιστική αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται.
Επιπλέον, στα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται και το κόστος
αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων παγίων στοιχείων,
όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την εταιρία ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης
του παγίου ή της χρήσης του στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου για σκοπούς
άλλους από την παραγωγή αποθεμάτων στη διάρκεια αυτής της περιόδου.
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Ειδικότερα, το κόστος κτήσης των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων περιλαμβάνει: το
κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλος κόστος που σχετίζεται
άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο, μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών
εξόδων που σχετίζονται με το εν λόγω πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά
αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής και το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για
να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται.
Επιπλέον, το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου μακράς περιόδου κατασκευής ή
παραγωγής επιβαρύνεται με τόκους έντοκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που
αναλογούν σε αυτό.
Τα ημιτελή ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος που έχουν
απορροφήσει κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση.
Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων παγίων (εκτός της γης) υπολογίζονται με τη
σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής:
Κτίρια – τεχνικά έργα: 25 έτη
Μηχανολογικός εξοπλισμός: 10 έτη
Λοιπός εξοπλισμός: 5 – 10 έτη
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται
και αναπροσαρμόζονται αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως.
Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται στην
ανακτήσιμη αξία του όταν η λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη
αξία του.
Τα κέρδη ή οι ζημιές κατά την πώληση προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ των εσόδων
από την πώληση και της λογιστικής αξίας και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της
χρήσης που πραγματοποιείται η πώληση στο κονδύλι «Κέρδη & Ζημιές από διάθεση μη
κυκλοφορούντων στοιχείων».
3.4
Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Οι δαπάνες ανάπτυξης αφορούν ιδιοπαραγόμενο λογισμικό και αναγνωρίζονται ως μέρος
των άυλων περιουσιακών στοιχείων, όταν πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:
Είναι τεχνικά εφικτό να ολοκληρωθεί το λογισμικό, ώστε να είναι διαθέσιμο για χρήση ή
διάθεση.
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Η διοίκηση σκοπεύει να ολοκληρώσει το λογισμικό και να το χρησιμοποιήσει ή να το
πουλήσει.
Αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το λογισμικό.
Οι δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του λογισμικού μπορούν να επιμετρηθούν
αξιόπιστα.
Άμεσα σχετιζόμενα κόστη τα οποία κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του λογισμικού
περιλαμβάνουν αμοιβές προσωπικού για την ανάπτυξη του λογισμικού και συγκεκριμένα
έξοδα για την ανάπτυξη του λογισμικού.
Άλλες δαπάνες ανάπτυξης που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια καταχωρούνται
απευθείας στα αποτελέσματα.
Το ιδιοπαραχθέν λογισμικό που έχει αναγνωριστεί σαν άυλο περιουσιακό στοιχείο
αποσβένεται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του με τη σταθερή μέθοδο, η οποία
είναι 5 χρόνια.
Λοιπά άυλα
Τα λοιπά άυλα περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα και άδειες χρήσης.
Τα λογισμικά προγράμματα και άδειες που αποκτώνται ξεχωριστά, καταχωρούνται στο
ιστορικό κόστος. Τα λογισμικά προγράμματα και οι άδειες έχουν πεπερασμένη ωφέλιμη
ζωή και επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις τους υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
τους που είναι 5 χρόνια.
Οι αποκτηθείσες άδειες λογισμικών προγραμμάτων κεφαλαιοποιούνται με βάση τις
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και εγκατάσταση του συγκεκριμένου
λογισμικού.
Υπεραξία
Η υπεραξία προέκυψε από τη συναλλαγή της αγοράς του κλάδου των εμβολίων από τη
Novartis Hellas AEBE.
Η υπεραξία αποτελεί τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος για την απόκτηση μέρους ή του
συνόλου μιας οντότητας και του αθροίσματος της εύλογης αξίας των εξατομικευμένων
καθαρών περιουσιακών στοιχείων της οντότητας που αποκτήθηκε. Θετική υπεραξία
αντιπροσωπεύει μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από περιουσιακά
στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να εξατομικευθούν και να αναγνωριστούν ξεχωριστά κατά
την εξαγορά μιας οντότητας. Αρνητική υπεραξία συνήθως υποδηλώνει αγορά σε τιμή
ευκαιρίας και μεταφέρεται άμεσα στα αποτελέσματα.
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Η υπεραξία έχει πεπερασμένη ωφέλιμη ζωή και επιμετρείται στο κόστος κτήσεως μείον
τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής που είναι 10 χρόνια.
3.5
Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποσβένονται ελέγχονται για σκοπούς
απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης γίνεται όταν
εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν η μείωση της αξίας ενός στοιχείου
πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης
του, δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της
εταιρίας, αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας
επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας
του στοιχείου και η απαξίωση και η φυσική βλάβη ενός στοιχείου.
Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό
του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη
αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα
πώλησης και της αξίας χρήσεως. Οι ζημιές απομείωσης αναστρέφονται στα
αποτελέσματα όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. Η λογιστική
αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη
λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο αν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημιά απομείωσης.
Ειδικά, η απομείωση της υπεραξίας δεν αναστρέφεται.
3.6
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται
στο κόστος κτήσης μείον ζημιές απομείωσης. Επιπλέον, μεταγενέστερα της αρχικής
αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στο
αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή
μέθοδο, αντί του κόστους κτήσης, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει
σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ως έντοκα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που
τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών των στοιχείων εκπνεύσουν ή
μεταβιβαστούν ουσιωδώς όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την
κυριότητα των στοιχείων.
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3.7
Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η εταιρία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί.
Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική
δυσκολία του χρεώστη ή ομάδας χρεωστών, η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη
από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή δυσμενείς
τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών
δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Ζημιά απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από
το ποσό που η εταιρία εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που η
εταιρία εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι
το μεγαλύτερο από την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το
περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου ή την
εύλογη αξία του στοιχείου μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και
αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτήν όταν οι συνθήκες που τις δημιούργησαν παύουν να
ισχύουν. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε
αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν
εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.
3.8
Αποθέματα
Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης
προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο «Πρώτο εισαχθέν‐Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO).
Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που
απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Το κόστος
παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων
υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω στοιχείο και μία
εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν
λόγω στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.
Όταν απαιτείται σημαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέματα έτοιμα για
την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεμάτων επιβαρύνεται με
τόκους έντοκων υποχρεώσεων, κατά το μέρος που οι τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λόγω
αποθέματα και για την προαναφερθείσα περίοδο.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη
αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
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Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης των αποθεμάτων κατά
την κανονική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένη κατά το τυχόν
κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση τους και την πραγματοποίηση της διάθεσης.
3.9
Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσης μείον τα χρησιμοποιηθέντα
ποσά βάση της αρχής του δεδουλευμένου και τυχόν ζημιές απομείωσης.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους
κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία της εταιρίας περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Λοιπές
απαιτήσεις» και «Προπληρωμένα έξοδα».
3.10 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα
που πουλήθηκαν ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις
δραστηριότητες της εταιρίας. Εάν η είσπραξη των απαιτήσεων αναμένεται να
πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από το τέλος της χρήσης καταχωρούνται στο
κυκλοφορούν ενεργητικό. Διαφορετικά, καταχωρούνται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό.
Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημιές απομείωσης. Ειδικότερα, μεταγενέστερα της
αρχικής αναγνώρισης οι έντοκες εμπορικές απαιτήσεις επιμετρούνται στο αποσβέσιμο
κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο,
αντί του κόστους κτήσης, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική
επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως
και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης που είναι άμεσα μετατρέψιμες
σε γνωστά ποσά μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.
3.12 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της εταιρίας.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της
έκδοσης, σε περίπτωση που τα σχετικά ποσά είναι σημαντικά για τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση τα εν λόγω ποσά αναγνωρίζονται ως έξοδα στην
περίοδο που αφορούν.
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3.13 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους.
Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται
άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της
περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίστηκαν αρχικά.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
επιμετρούνται στα οφειλόμενα ποσά.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται
μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη
σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος έχει σημαντική επίπτωση στα
ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση που οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος,
αναγνωρίζονται αρχικά στο καθαρό ποσό που αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη
των ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και το κόστος που
σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα, εκτός αν
βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων.
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται
σε οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής
και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που
εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα τρίτο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται,
συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός μετρητών,
μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που
αναλαμβάνονται αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
3.14 Κόστος δανεισμού
Το κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους.
3.15 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και προβλέψεις
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και
επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισμό τους.
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στην παρούσα
αξία των ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό τους, εάν η
επιμέτρηση με βάση την παρούσα αξία αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το ονομαστικό
ποσό.
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Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον διακανονισμό των
μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των προβλέψεων αναγνωρίζονται ως κέρδη ή
ζημιές της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
Οι προβλέψεις της εταιρίας αφορούν κυρίως προβλέψεις προσωπικού, προβλέψεις
επισφαλών απαιτήσεων, προβλέψεις αποθεμάτων, προβλέψεις επιστροφών πωλήσεων
και προβλέψεις για δικαστικές διαμάχες.
3.16 Φόρος εισοδήματος
Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο και αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές.
3.17 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
αναγνωρίζονται και επιμετρούνται μεταγενέστερα με βάση αποδεκτή αναλογιστική
μέθοδο. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το
διακανονισμό των προβλέψεων αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της περιόδου στην
οποία προκύπτουν.
3.18 Αναγνώριση εσόδων
Το έσοδο αποτιμάται στο ονομαστικό ποσό του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου
ανταλλάγματος και αντιπροσωπεύει το εισπρακτέο ποσό για τα αγαθά που πουλήθηκαν
και τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, καθαρό από εκπτώσεις, επιστροφές και Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας. Όταν οι συμφωνίες για την πώληση περιλαμβάνουν όρους για
αναβολή πληρωμής, το αντίστοιχο έσοδο επιμετράται στο αποσβέσιμο κόστος με τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο αντί της επιμέτρησης στο
ονομαστικό ποσό, εάν το αποσβέσιμο κόστος εκτιμάται ότι έχει σημαντική επίπτωση στα
ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του
προκύπτοντος τόκου αναγνωρίζεται κατάλληλα στα αποτελέσματα. Η εταιρία
αναγνωρίζει το έσοδο εντός της περιόδου στην οποία καθίσταται δεδουλευμένο και όταν
συγκεκριμένα κριτήρια πληρούνται για κάθε δραστηριότητα της εταιρίας, όπως
περιγράφονται πιο κάτω.
(α) Πωλήσεις αγαθών
Η εταιρία πουλάει φαρμακευτικά και καταναλωτικά προϊόντα. Τα έσοδα από πώληση
αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και
τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον
αγοραστή, τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα
και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην εταιρία.
Η εταιρία βασίζει την εκτίμηση της για επιστροφές σε ιστορικά στοιχεία, λαμβάνοντας
υπόψη τον τύπο του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και τα χαρακτηριστικά της κάθε
συμφωνίας.
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(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και
εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.
(δ) Έσοδα από μερίσματα
Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσης εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων λογίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει
τη διανομή τους.
(ε) Έσοδα από δικαιώματα
Τα έσοδα από δικαιώματα αναγνωρίζονται όταν καταστούν δεδουλευμένα σύμφωνα με
τα όσα ορίζουν οι σχετικές συμβάσεις.
(στ) Έσοδα από ενοίκια
Τα έσοδα από ενοίκια αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης.
3.19 Μισθώσεις
(α) Η εταιρία ως μισθωτής
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από
τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για
λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά
τη διάρκεια της μίσθωσης.
Οι μισθώσεις παγίων όπου η εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη
της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές
μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης με το κόστος που θα είχε
προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης
υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια οντότητα. Μεταγενέστερα τα εν λόγω πάγια στοιχεία
αντιμετωπίζονται όπως τα ιδιόκτητα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα πάγια
που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στην μικρότερη περίοδο
μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους.
Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών
εξόδων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά
έξοδα, απεικονίζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός από το μέρος που
πρέπει να πληρωθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες, το οποίο απεικονίζεται στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε
χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης.
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(β) Η εταιρία ως εκμισθωτής
Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται στα πλαίσια χρηματοδοτικών μισθώσεων, η
καθαρή επένδυση στη μίσθωση αναγνωρίζεται ως απαίτηση. Μεταγενέστερα, η απαίτηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως χορηγημένο δάνειο, το δε μίσθωμα
διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως
χρηματοοικονομικό έσοδο.
Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται στα πλαίσια λειτουργικών μισθώσεων,
παρουσιάζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με τη φύση του κάθε περιουσιακού
στοιχείου.
Τα έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
3.20 Στρογγυλοποιήσεις
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
3.21 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.
3.22 Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων διενεργούνται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους και
καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας
περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2016 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.
3.23 Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
3.24 Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης με περισσότερα από
ένα κονδύλια του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από
ένα κονδύλια του ισολογισμού.
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4
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα μεταβολών
μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου, συγκριτικά με το 2015.
Ακίνητα

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Μειώσεις
31 Δεκεμβρίου 2015

8.285.416,76
30.853,49
0,00
8.316.270,25

54.544,62 2.468.728,47 10.808.689,85
0,00
113.524,15
144.377,64
‐16.569,07 ‐564.795,61
‐581.364,68
37.975,55 2.017.457,01 10.371.702,81

1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Μειώσεις
31 Δεκεμβρίου 2016

8.316.270,25
168.920,00
0,00
8.485.190,25

37.975,55 2.017.457,01 10.371.702,81
0,00
92.313,83
261.233,83
0,00
‐68.027,95
‐68.027,95
37.975,55 2.041.742,89 10.564.908,69

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις
31 Δεκεμβρίου 2015

3.927.111,75
207.599,82
‐74.180,72
4.060.530,85

47.929,05 2.162.375,66
969,12
74.111,22
‐10.922,68 ‐486.170,01
37.975,49 1.750.316,87

6.137.416,46
282.680,16
‐571.273,41
5.848.823,21

1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις
31 Δεκεμβρίου 2016

4.060.530,85
210.003,05
0,00
4.270.533,90

37.975,49 1.750.316,87
0,00
122.381,36
0,00
‐68.026,42
37.975,49 1.804.671,81

5.848.823,21
332.384,41
‐68.026,42
6.113.181,20

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016

4.358.305,01
4.255.739,40
4.214.656,35

6.615,57
0,06
0,06

306.352,81
267.140,14
237.071,08

4.671.273,39
4.522.879,60
4.451.727,49

Οι προσθήκες της κλειόμενης χρήσης (€261.233,83) αφορούν κυρίως βελτιώσεις στο
κτίριο της Λ. Κηφισίας 266 (€131.920,00),
διαμόρφωση γραφείων 4ου ορόφου
(€37.000,00) , αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών (€61.656,83) και αγορές επίπλων και
λοιπού εξοπλισμού (€30.657,00). Οι μειώσεις της κλειόμενης χρήσης (€ 68.027,95)
αφορούν διαγραφές πλήρως αποσβεσμένων επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.
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5
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν κόστος και αποσβέσεις λογισμικών
προγραμμάτων και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα μεταβολών μη
κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου, συγκριτικά με το 2015.
Υπεραξία

Λοιπά Άυλα

Σύνολο

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Μειώσεις
31 Δεκεμβρίου 2015

0,00
0,00
0,00
0,00

7.857.881,23
920.282,12
‐414.178,23
8.363.985,12

7.857.881,23
920.282,12
‐414.178,23
8.363.985,12

1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Μειώσεις
31 Δεκεμβρίου 2016

0,00
496.125,00
0,00
496.125,00

8.363.985,12
0,00
0,00
8.363.985,12

8.363.985,12
496.125,00
0,00
8.860.110,12

0,00
0,00
0,00
0,00

3.268.454,19
1.197.556,16
‐370.678,11
4.095.332,24

3.268.454,19
1.197.556,16
‐370.678,11
4.095.332,24

0,00
37.209,38
0,00
37.209,38

4.095.332,24
1.252.401,20
0,00
5.347.733,44

4.095.332,24
1.289.610,58
0,00
5.384.942,82

0,00
0,00
458.915,63

4.589.427,04
4.268.652,88
3.016.251,68

4.589.427,04
4.268.652,88
3.475.167,31

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις
31 Δεκεμβρίου 2015
1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις
31 Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Το ποσό φήμης και πελατείας εμβολίων € 496.125,00 δημιουργήθηκε με την υπογραφή
μεταφοράς των εμβολίων από την εταιρία Novartis στη GSK, σύμφωνα με τη σύμβαση
που υπογράφηκε στις 2 Μαρτίου 2015. Σύμφωνα με τη σύμβαση, παρ. 3.1. η GSK Ελλάδας
κατά την ημέρα υπογραφής πλήρωσε στη Novartis το αντίστοιχο ποσό δολαρίων Η.Π.Α.
για την αγορά των κάτωθι εμβολίων με τη συνταγή να ισχύει ως ακολούθως:
1. Menveo Vial
2. Bexsero Pfs
3. Mejugate C Pfs Vial Lyo
Τα ανωτέρω εμβόλια παραδόθηκαν στην εταιρία τον Μάρτιο του 2016, οπότε και το ποσό
μεταφέρθηκε στον λογαριασμό "Υπεραξία" με διάρκεια ωφέλιμης ζωής 10 χρόνια.
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6
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Τα υπό κατασκευή περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν το κόστος βελτιώσεων του
κτιρίου και του τηλεφωνικού κέντρου και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα
μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου, συγκριτικά με το 2015.
Λοιπός
εξοπλισμός

Ακίνητα

Σύνολο

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Μεταφορές
31 Δεκεμβρίου 2015

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Μεταφορές
31 Δεκεμβρίου 2016

0,00
51.610,00
0,00
51.610,00

0,00
2.186,47
0,00
2.186,47

0,00
53.796,47
0,00
53.796,47

7
Αποθέματα
Τα αποθέματα της εταιρίας 31.12.2015 αποτελούνται από εμπορεύματα τα οποία
βρίσκονται σε αποθήκες τρίτων, διακρίνονται δε σε φαρμακευτικά και καταναλωτικά
εμπορεύματα. Τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι μόνο φάρμακα για τα οποία απαιτείται
συνταγογράφηση.
Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του κλάδου των καταναλωτικών προϊόντων μέσα
στο 2016, τα αποθέματα της εταιρίας 31.12.2016 αποτελούνται μόνο από φαρμακευτικά
εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε αποθήκες τρίτων και αφορούν φάρμακα για τα
οποία απαιτείται συνταγογράφηση.
Στις παρακάτω αξίες περιλαμβάνονται επίσης εμπορεύματα τα οποία έχουν ήδη λήξει ή
τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν προς πώληση και για το λόγο αυτό έχει απομειωθεί
η αξία τους. Η απομείωση φτάνει για τα φαρμακευτικά εμπορεύματα σε € 527.362,02
(2015: € 1.955.696,46) και για τα καταναλωτικά εμπορεύματα σε € 0,00 (2015: €
481.715,15). Το ποσό της πρόβλεψης 31.12.2015 των φαρμακευτικών προϊόντων
αποτελείται κυρίως από την πρόβλεψη για το εμβόλιο Nimenrix Inj. Dil 1x1D αξίας €
1.469.576,83 λόγω της απόφασης του Διεθνούς Οργανισμού Ανταγωνισμού.

Εμπορεύματα
Μείον:
Προβλέψεις αποθεμάτων
Σύνολο

31.12.2016
τ31.12.2015
23.554.040,29 27.199.775,49
‐527.362,02 ‐2.437.411,64
23.026.678,27 24.762.363,85
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Η αξία των καθαρών αποθεμάτων στις 31.12.2016 ήταν € 23.026.678,27 και στις
31.12.2015 ήταν € 24.762.363,85, συνεπώς η μεταβολή των αποθεμάτων ήταν μείωση €
1.735.685,58.
Η αξία των καθαρών αποθεμάτων στις 31.12.2015 ήταν € 24.762.363,85 και στις
31.12.2014 ήταν € 15.614.664,48, συνεπώς η μεταβολή των αποθεμάτων ήταν αύξηση €
9.147.699,37.
8
Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
τ 31.12.2016
Πελάτες εσωτερικού
5.170.850,74
Πελάτες εξωτερικού μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις
43.507,27
Πελάτες εξωτερικού συνδεδεμένες επιχειρήσεις
2.147.604,97
Πελάτες Ελληνικού Δημοσίου
7.078.146,79
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
5.176.302,52
Επιταγές εισπρακτέες σφραγισμένες
3.889.463,88
Εκκρεμείς βεβαιώσεις φόρου και κρατήσεις νοσοκομείων
950.245,80
Μείον:
Προβλέψεις πελατών ιδιωτικού τομέα
‐677.237,32
Προβλέψεις σφραγισμένων επιταγών
‐3.889.463,88
Προβλέψεις πελατών Ελληνικού Δημοσίου
‐1.234.912,71
Σύνολο
18.654.508,06

τ 31.12.2015
9.479.823,78
151.414,33
10.417.987,60
16.331.854,07
12.721.694,90
3.712.065,85
995.967,01
0.00
‐395.802,99
‐3.712.065,85
‐2.501.957,75
47.200.980,95

9
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου
Τα δεδουλευμένα έσοδα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
31.12.2016 τ31.12.2015
Πρόβλεψη για πιστωτικά αγορών
350.328,00 1.469.625,59
Πρόβλεψη εσόδου από τη μεταβίβαση του καταναλωτικού κλάδου
0,00 1.708.161,75
Πρόβλεψη εσόδου από τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων μετοχών
0,00
149.645,62
Σύνολο
350.328,00 3.327.432,96
10
Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:
Μακροπρόθεσμες λοιπές απαιτήσεις
Δοσμένες εγγυήσεις
Σύνολο
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Βραχυπρόθεσμες λοιπές απαιτήσεις
Παρακρατούμενοι φόροι από νοσοκομεία
Λοιποί χρεώστες
Λογαριασμοί προς απόδοση
Λογαριασμοί εκκαθάρισης προκαταβολών
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος και λοιπές απαιτήσεις από το δημόσιο
Προκαταβολές προμηθευτών
Επίδικες υποθέσεις
Απαίτηση ΦΠΑ
Μείον:
Προβλέψεις
Σύνολο

τ 31.12.2016
41.254,33
0,00
0,00
0,00
3.905.922,40
356.357,08
1.152.069,51
0,00

τ 31.12.2015
19.340,40
22.530,95
4.792,74
75.537,67
3.052.342,33
738.971,21
1.152.259,05
116.946,35

‐1.152.069,51
4.303.533,81

‐1.232.589,46
3.950.131,24

11
Προπληρωμένα έξοδα
Τα προπληρωμένα έξοδα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Προπληρωμή δικαιώματος χρήσης φήμης και πελατείας
Προπληρωμένα έξοδα διατακτικών προσωπικού
Προπληρωμένα διαφημιστικά έξοδα
Λοιπές προκαταβολές
Δικαιώματα αγοράς μετοχών
Μείον:
Πρόβλεψη για δικαιώματα μετοχών
Σύνολο

τ31.12.2016
0,00
200.000,00
0,00
12.006,46
3.311.910,93

τ31.12.2015
496.125,00
152.750,00
100.566,00
197.779,22
2.671.381,19

‐1.833.467,00
1.690.450,39

‐1.578.489,82
2.040.111,59

Το ποσό φήμης και πελατείας εμβολίων € 496.125,00 δημιουργήθηκε με την υπογραφή
μεταφοράς των εμβολίων από την εταιρία Novartis στη GSK, σύμφωνα με τη σύμβαση
που υπογράφηκε στις 2 Μαρτίου 2015. Σύμφωνα με τη σύμβαση, παρ. 3.1. η GSK Ελλάδας
κατά την ημέρα υπογραφής πλήρωσε στη Novartis το αντίστοιχο ποσό δολαρίων Η.Π.Α.
για την αγορά των κάτωθι εμβολίων με τη συνταγή να ισχύει ως ακολούθως:
1. Menveo Vial
2. Bexsero Pfs
3. Mejugate C Pfs Vial Lyo
Τα ανωτέρω εμβόλια παραδόθηκαν στην εταιρία τον Μάρτιο του 2016, οπότε και το ποσό
μεταφέρθηκε στον λογαριασμό "Υπεραξία" με διάρκεια ωφέλιμης ζωής 10 χρόνια.
Επίσης, για λόγους καλύτερης απεικόνισης των οικονομικών καταστάσεων 31.12.2016 , η
πρόβλεψη για δικαιώματα μετοχών παρουσιάζεται πλέον αφαιρετικά των δικαιωμάτων
μετοχών στη γραμμή "Προπληρωμένα έξοδα" του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.
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Στις προηγούμενες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις
31.12.2015, η πρόβλεψη αυτή απεικονίζεται στη γραμμή του Παθητικού "Λοιπές
προβλέψεις".
12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
τ31.12.2016
τ31.12.2015
Μετρητά
0,00
117.550,00
Καταθέσεις όψεως
60.385.613,78 37.638.739,72
Σύνολο
60.385.613,78 37.756.289,72
Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως της εταιρίας κατά το τέλος της κλειόμενης χρήσης
είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες ποσό € 39.040.585,18 (2015: € 19.595.798,00)
και σε τράπεζες του εξωτερικού ποσό € 21.345.028,60 (2015: € 18.042.941,72), ήτοι
ποσοστό 64,6% (2015: 52%) και 35,4% (2015: 48%) αντίστοιχα.
13
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως:

Υπόλοιπο 01.01.2015
Μεταβολή
Υπόλοιπο 31.12.2015

Αριθμός Μετοχών
16.000.000
0,00
16.000.000

Μετοχικό Κεφάλαιο
35.200.000,00
0,00
35.200.000,00

Σύνολο
35.200.000,00
0,00
35.200.000,00

Υπόλοιπο 01.01.2016
Μεταβολή
Υπόλοιπο 31.12.2016

16.000.000
0,00
16.000.000

35.200.000,00
0,00
35.200.000,00

35.200.000,00
0,00
35.200.000,00

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 35.200.000, διαιρούμενο σε 16.000.000
κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,20 η κάθε μία. Οι
μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες.
Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Σαν κεφάλαιο η εταιρία θεωρεί το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων όπως εμφανίζεται στις
οικονομικές καταστάσεις.
Οι στόχοι της εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διατηρεί θετικά
ίδια κεφάλαια και να εξασφαλίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την
εμπορική νομοθεσία.
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Λοιπά αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά της εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Υπόλοιπο 01.01.2015
Αποτέλεσμα περιόδου
Αναγνώριση Τακτικού Αποθεματικού
Υπόλοιπο 31.12.2015

Τακτικό Αποθεματικό
8.002.909,45
0,00
173.520,15
8.176.429,60

Αποτελέσματα εις νέο
‐2.079.688,57
2.212.876,71
‐173.520,15
‐40.332,01

Υπόλοιπο 01.01.2016
Αποτέλεσμα περιόδου
Αναγνώριση Τακτικού Αποθεματικού
Υπόλοιπο 31.12.2016

8.176.429,60
0,00
113.217,14
8.289.646,74

‐40.332,01
2.304.674,89
‐113.217,14
2.151.125,74

α.
Τακτικό Αποθεματικό
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2190/1920 άρθρα 44 και 45, για την κάλυψη τυχόν ζημιών της επιχείρησης. Σύμφωνα
με τα ανωτέρω, ετησίως αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών λογιστικών
κερδών εφόσον αφαιρεθούν i) οι ζημιές προηγούμενων χρήσεων, ii) οι διαφορές
φορολογικού ελέγχου και iii) ο φόρος εισοδήματος και η εισφορά ΟΓΑ, προς σχηματισμό
αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αν το αποθεματικό φτάσει
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β.
Αποτελέσματα εις νέο
Τα αποθεματικά αυτά σχηματίζονται από την παρακράτηση κερδών που έχουν
φορολογηθεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο κύριος σκοπός της
δημιουργίας τους είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης.
Το ποσό το οποίο αναφέρεται αρνητικά ανωτέρω, προέκυψε από την προσαρμογή των
κονδυλίων των αναπροσαρμογών οικοπέδων και τη διαφορά των αποσβέσεων των
κτιρίων.
15
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
Το πρόγραμμα που ισχύει είναι η συμβατική υποχρέωση παροχών εφάπαξ ποσού, σε
περίπτωση αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας,
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2112/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι και
το Ν. 4093/2012). Η υποχρέωση της εταιρίας προς τα πρόσωπα που εργοδοτεί, για τη
μελλοντική καταβολή παροχών, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο
να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου, κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο
χρόνο καταβολής του.
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Υπόλοιπο 01.01.2015 πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
Υπόλοιπο 01.01.2015 πρόβλεψης αναγνώρισης πολυετίας
Συνολική πρόβλεψη προσωπικού 01.01.2015
Καταβληθείσες αποζημιώσεις για αποζημίωση προσωπικού
Καταβληθείσες αποζημιώσεις για αναγνώριση πολυετίας
Αντιλογισμός αχρησιμοποίητης πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού που
περιλαμβάνεται στα Αποτελέσματα της χρήσης
Αντιλογισμός αχρησιμοποίητης πρόβλεψης αναγνώρισης πολυετίας που περιλαμβάνεται
στα Αποτελέσματα της χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2015 πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
Υπόλοιπο 31.12.2015 πρόβλεψης αναγνώρισης πολυετίας
Συνολική πρόβλεψη προσωπικού 31.12.2015

5.256.989,16
767.335,04
6.024.324,20
‐66.182,67
0,00

Υπόλοιπο 01.01.2016 πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
Υπόλοιπο 01.01.2016 πρόβλεψης αναγνώρισης πολυετίας
Συνολική πρόβλεψη προσωπικού 01.01.2016
Καταβληθείσες αποζημιώσεις για αποζημίωση προσωπικού
Καταβληθείσες αποζημιώσεις για αναγνώριση πολυετίας
Επιπλέον αναγνώριση πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού που περιλαμβάνεται στα
Αποτελέσματα της χρήσης
Αντιλογισμός αχρησιμοποίητης πρόβλεψης αναγνώρισης πολυετίας που περιλαμβάνεται
στα Αποτελέσματα της χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2016 πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
Υπόλοιπο 31.12.2016 πρόβλεψης αναγνώρισης πολυετίας
Συνολική πρόβλεψη προσωπικού 31.12.2016

4.977.329,55
664.020,75
5.641.350,30
‐19.833,00
0,00

‐213.476,94
‐103.314,29
4.977.329,55
664.020,75
5.641.350,30

586.535,45
‐105.604,75
5.544.032,00
558.416,00
6.102.448,00

Οι παραπάνω υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση την αναλογιστική μέθοδο
αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (project unit credit method). Ένα
πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους όπως η
ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες
παροχές.
Η αναγνώριση και επιβράβευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής
κουλτούρας. Η εταιρία επιβραβεύει τους εργαζομένους με την προϋπηρεσία τους ως ένα
απλό ευχαριστώ ως κατωτέρω:
31.12.2016 31.12.2015
Για 15 έτη προϋπηρεσίας
€ 500
€ 800
Για 20 έτη προϋπηρεσίας
€ 700
€ 1.200
Για 25 έτη προϋπηρεσίας
€ 1.500
€ 2.500
Για 30 έτη προϋπηρεσίας
€ 3.000
€ 5.000
Για 35 έτη προϋπηρεσίας
€ 5.000
€ 8.000
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Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
τ31.12.2016 τ31.12.2015
Πρόβλεψη για επιστροφές πωλήσεων
964.076,23 1.286.090,87
Πρόβλεψη για δικαιώματα μετοχών
0,00
0,00
Σύνολο
964.076,23 1.286.090,87
Για λόγους καλύτερης παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 31.12.2016, η
πρόβλεψη για δικαιώματα μετοχών απεικονίζεται πλέον αφαιρετικά των δικαιωμάτων
μετοχών στη γραμμή "Προπληρωμένα έξοδα" του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.
Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 31.12.2015,
η πρόβλεψη αυτή απεικονίζεται στη γραμμή του Παθητικού "Λοιπές προβλέψεις".
17
Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Τ31.12.2016
Τ31.12.2015
Προμηθευτές εσωτερικού
2.942.273,29 6.056.723,01
Προμηθευτές εξωτερικού συνδεδεμένες επιχειρήσεις
5.832.969,15 15.425.249,63
Προμηθευτές εξωτερικού μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις
494.982,08
268.325,46
Σύνολο
9.270.224,52 21.750.298,10
18
Λοιποί φόροι‐τέλη
Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Φόροι‐τέλη αμοιβών προσωπικού
Φόροι‐τέλη αμοιβών τρίτων
Αγγελιόσημο και λοιποί φόροι
Τέλος διαφήμισης
Σύνολο

Τ31.12.2016 Τ31.12.2015
292.050,12
0,00
477.107,54 452.152,96
7.722,67
17.845,97
792,50
28.898,62
18.253,32
45.093,46
795.926,15 543.991,01

19
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Τα ποσά που οφείλονται στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται στον
παρακάτω πίνακα:
Τ31.12.2016 Τ31.12.2015
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
410.881,18 437.679,03
Επικουρικά ταμεία
142.543,00 149.147,64
Σύνολο
553.424,18 586.826,67
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Λοιπές υποχρεώσεις
Τα ποσά των λοιπών υποχρεώσεων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Τ31.12.2016
Τ31.12.2015
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
2.679,22
23.778,78
Μέτοχοι‐μείωση κεφαλαίου
29.710.554,14 30.119.999,36
Μέτοχοι‐μερίσματα πληρωτέα
5.641.161,20 5.641.161,20
ΠΦΣ πωλήσεων
37.477,49
48.159,05
Υποχρέωση προς ΕΟΦ (καλλυντικά)
3.928,98
3.922,26
Προκαταβολές πελατών
546.159,26
409.750,98
Προϋπολογισμένες αγορές
0,00
137.901,53
Σύνολο
35.941.960,29 36.384.673,16
21
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Τα έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Τ31.12.2016
Τ31.12.2015
Bonus προσωπικού
2.728.447,10 2.911.842,99
Δεδουλευμένα έξοδα Rebates & Clawbacks
13.107.869,16 8.365.226,37
Δεδουλευμένα έξοδα για κλινικές μελέτες
383.759,12
580.302,61
Κρατήσεις νοσοκομείων
93.080,93
258.977,07
Εκπτώσεις τζίρου και πληρωμών
87.722,80
664.085,62
Χαρτόσημο
0,00
361.440,00
Αγαθά παραληφθέντα μη τιμολογηθέντα
95.702,54
574.273,05
Λοιπά έξοδα δεδουλευμένα
736.811,73 2.133.151,22
Σύνολο
17.233.393,38 15.849.298,93
22
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
01.01.2016 ‐ 31.12.2016 01.01.2015 ‐ 31.12.2015
(i) Εμπορικής δραστηριότητας εσωτερικού
κλάδος φαρμακευτικών προϊόντων
115.685.155,36
122.510.359,96
κλάδος καταναλωτικών προϊόντων
9.325.711,11
25.011.742,49
(ii) Εμπορικής δραστηριότητας εξωτερικού
κλάδος φαρμακευτικών
κλάδος καταναλωτικών
Σύνολο

0,00
251.868,72
125.262.735,19

0,00
1.044.322,89
148.566.425,34

Οι πωλήσεις του κλάδου των καταναλωτικών προϊόντων της κλειόμενης περιόδου
αφορούν μόνο το διάστημα 01.01.2016 – 31.03.2016, καθώς από 01.04.2016 η εμπορική
δραστηριότητα του κλάδου καταναλωτικών προϊόντων μεταβιβάστηκε στην εταιρία
Glaxosmithkline Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας Ελλάς Α.Ε.
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Λοιπά συνήθη έσοδα
Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
01.01.2016 ‐ 31.12.2016
(i) Από παροχή υπηρεσιών
Secondment και λοιπές υπηρεσίες προς
9.052.690,08
ενδοομιλικές εταιρίες
Κλινικές έρευνες τρίτων
1.289.151,59
Novartis marketing εμβολίων
207.000,00
Άλλα ενοίκια
0,00
(ii) Από επιχορηγήσεις και έσοδα πωλήσεων
Ειδικές επιδοτήσεις ΛΑΕΚ
Σύνολο

0,00
10.548.841,67

01.01.2015 ‐ 31.12.2015
1.941.582,42
2.727.936,00
690.000,00
1.800,00

49.852,04
5.411.170,46

24
Αγορές εμπορευμάτων
Οι αγορές εμπορευμάτων της περιόδου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
01.01.2016 ‐ 31.12.2016 01.01.2015 ‐ 31.12.2015
Αγορές εμπορευμάτων
97.136.485,33
110.914.536,30
Εκπτώσεις αγορών περιόδου
‐1.804.474,50
‐1.469.625,59
Σύνολο
95.332.010,83
109.444.910,71
25
Παροχές σε εργαζομένους
Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρίας κατά τις περιόδους 2014 και 2015 ανήλθε σε
απασχολούμενους ως εξής:

Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού

01.01.2016 ‐ 31.12.2016
207

01.01.2015 ‐ 31.12.2015
306

Η μείωση του μέσου όρου προσωπικού της εταιρίας οφείλεται στη μεταφορά
προσωπικού στις εταιρίες Novartis Hellas AEBE και Glaxosmithkline Καταναλωτικά
Προϊόντα Υγείας Ελλάς Α.Ε., σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους για τη πώληση των
ογκολογικών και αιματολογικών προϊόντων στη Novartis Hellas AEBE και τη μεταβίβαση
του κλάδου καταναλωτικών προϊόντων στη Glaxosmithkline Καταναλωτικά Προϊόντα
Υγείας Ελλάς Α.Ε.
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Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
01.01.2016 ‐ 31.12.2016
Μισθοί, ημερομίσθια και έκτακτες αμοιβές
12.350.177,31
Εργοδοτικές εισφορές
2.541.592,75
Επιχορηγήσεις – έξοδα κυλικείου
193.466,59
Έξοδα ψυχαγωγίας
96.297,36
Έξοδα επιμόρφωσης
63.553,73
Ασφάλιστρα προσωπικού
1.072.505,96
Λοιπές παροχές
664.222,24
Αποζημιώσεις προσωπικού και προβλέψεις
2.880.462,27
αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο
19.862.278,21
26
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Τα λοιπά έξοδα και ζημίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
01.01.2016 ‐ 31.12.2016
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
6.126.855,93
Έξοδα τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομικά
235.713,96
Φωτισμός και ύδρευση
113.808,50
Ενοίκια
780.211,05
Ασφάλιστρα
177.530,19
Επισκευές και συντηρήσεις
251.840,80
Διάφοροι φόροι τέλη
256.449,01
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
5.108.902,24
Μεταφορικά και έξοδα ταξιδιών
1.014.329,58
Έξοδα & υλικά κλινικών ερευνών
522.786,96
Δωρεές
691.636,39
Έξοδα συναντήσεων
857.411,72
Δικαστικά Έξοδα
8.257,00
Προβλέψεις επισφάλειας
0,00
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
171.511,53
Λοιπά λειτουργικά και έκτακτα έξοδα
588.690,08
Σύνολο
16.905.934,94
27
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
01.01.2016 ‐ 31.12.2016
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
1.072.098,45
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
592.395,17
Λοιπά έσοδα
151.526,43
Σύνολο
1.816.020,05
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01.01.2015 ‐ 31.12.2015
14.499.119,54
3.123.291,76
227.271,33
146.634,00
89.680,69
1.187.189,86
997.243,53
1.236.777,58
21.507.208,29

01.01.2015 ‐ 31.12.2015
9.396.830,24
282.491,58
119.781,63
1.235.685,97
265.485,57
636.366,57
422.455,13
9.755.298,45
1.348.075,89
1.501.571,25
552.540,69
746.969,52
115.475,04
80.330,41
264.347,89
1.128.214,81
27.851.920,64

01.01.2015 ‐ 31.12.2015
1.265.003,19
847.708,27
41.353,46
2.154.064,92
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28
Πιστωτικοί και χρεωστικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή έσοδα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
01.01.2016 ‐ 31.12.2016
01.01.2015 ‐ 31.12.2015
Έσοδο από τόκους υπερημερίας λόγω
καθυστέρησης εξόφλησης εμπορικών
απαιτήσεων.
157.153,06
0,00
Έσοδο από έκπτωση λόγω εφάπαξ πληρωμής
του φόρου εισοδήματος και της
0,00
26.197,13
προκαταβολής φόρου.
Σύνολο
157.153,06
26.197,13
Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
01.01.2016 ‐ 31.12.2016
01.01.2015 ‐ 31.12.2015
Τόκοι για βραχυπρόθεσμο δάνειο
0,00
97.694,04
Τραπεζικά έξοδα
18.941,24
25.737,69
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
3.229,29
6.790,93
Σύνολο
22.170,53
130.222,66
29
Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα:
01.01.2016 ‐ 31.12.2016
Κέρδη προ φόρων βάσει της κατάστασης
2.304.674,89
αποτελεσμάτων χρήσεως
Διαφορές αναμορφώσεων
‐2.356.428,45
Κέρδη / (Ζημιές) που φορολογούνται
‐51.753,56
Ποσοστό φόρου κερδών
29%
Φόρος εισοδήματος τρέχουσας περιόδου
0,00

01.01.2015 ‐ 31.12.2015
4.890.902,53
4.343.669,27
9.234.571,80
29%
2.678.025,82

Ο φόρος εισοδήματος (έξοδο) της περιόδου είναι ίδιος με τη φορολογική υποχρέωση
εισοδήματος της περιόδου, καθώς οι φορολογικές υποχρεώσεις των προηγούμενων
περιόδων έχουν πλήρως εξοφληθεί στο τέλος της χρήσης.
30
Προτεινόμενη διάθεση κερδών
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας στη συνεδρίαση της 16 Ιουνίου
2017 από τα κέρδη μετά φόρων της χρήσης 01/01‐31/12/2016 ποσού € 2.304.674,89
προτείνεται όπως το σύνολο των κερδών της περιόδου διανεμηθεί ως εξής:
Σύνολο κερδών περιόδου μετά φόρων
Διανομή σε:
Τακτικό αποθεματικό
Αποτελέσματα εις νέο

Τ31.12.2016
2.304.674,89

Τ31.12.2015
2.212.876,71

113.217,14
2.191.457,75

173.520,15
2.039.356,56
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31
Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως με εξαρτημένη εργασία
Οι αμοιβές των μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως με εξαρτημένη εργασία
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Τ31.12.2016 Τ31.12.2015
Αμοιβές Προέδρου Δ.Σ.
429.730,89
394.468,88
Αμοιβές μελών Δ.Σ. & Διεύθυνσης
625.557,95 1.685.915,00
Εργοδοτικές εισφορές
84.524,56
189.350,63
Σύνολο
1.139.813,40 2.269.734,51
32

Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλες
υπηρεσίες διασφαλίσεως
Οι αμοιβές που χρεώθηκαν από το νόμιμο ελεγκτή παρουσιάζονται στον ακόλουθο
πίνακα:
Τ31.12.2016
Τ31.12.2015
Για τον έλεγχο των ετήσιων
55.029,00
63.333,00
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης
55.000,00
65.000,00
Σύνολο
110.029,00
128.333,00

33

Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεδεμένων με αυτά
υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της εταιρίας έχει αποφασίσει να διαθέσει
εντός των επόμενων δώδεκα μηνών
Η διοίκηση της εταιρίας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα και
οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά
υποχρεώσεις.
34

Διακανονισμοί που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρίας
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.
35
Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο
Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα από κέρδη της προηγούμενης
χρήσης 2015.
36
Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου
Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα.
37
Αναβαλλόμενοι φόροι
Η εταιρία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
38
Συμμετοχές σε εταιρίες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων
Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.
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Στοιχεία της εταιρίας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η
εταιρία ως θυγατρική
Η εταιρία είναι άμεσα θυγατρική της Wellcome Limited 100%, η οποία ανήκει στον όμιλο
GSK, για τον οποίον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Oι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της (ultimate) μητρικής εταιρίας GlaxoSmithKline plc,
με έδρα τα επί της οδού 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Λονδίνο,
Ηνωμένο Βασίλειο. Στις ανωτέρω ενοποιημένες καταστάσεις φαίνεται η ενοποίηση των
εταιριών στη σελίδα 275.

40

Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων στα επί της οδού 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο γραφεία της εταιρίας και από
το διαδίκτυο (www.gsk.com).Οι οικονομικές καταστάσεις της GlaxoSmithkline Α.Ε.Β.Ε. οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθευτούν είτε από την έδρα της εταιρίας είτε από
το διαδίκτυο (www.gr.gsk.com).
41
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Κατωτέρω παραθέτουμε κατάσταση με τις συναλλαγές που πραγματοποίησε η εταιρία με
τα συνδεόμενα μέρη μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και το χαρακτήρα τους.

Στοιχεία Συνδεόμενου Μέρους
GSK Ltd, Malta
GSK Inc, Canada
GSK Consumer Health Care SA, Spain
GSK Biologicals SA, Belgium
GSK
GSK Dungarvan Ltd.
GSK Cyprus Ltd.
GSK Consumer Trading Services Ltd., Germany
GSK Trading Services Ltd., U.K.
CTS Services Ltd.
GSK Trading Services Ltd., Italy
ViiV Healthcare Trading Services, Italy
GSK Consumer Trading Services Ltd., Ireland
GSK Consumer Trading Services Ltd., U.K.
GSK Consumer Trading Services Ltd., Slovakia
GSK Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 2015
Αγορές
Εμπορευμάτων, α και β υλών
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676.694,88
3.394.621,99
1.523.377,62
89.009.984,95
5.627.350,21
5.735.347,25
771.479,76
470.934,36
0,00
107.209.791,02
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Υπηρεσιών
0,00
6.915,81
0,00
0,00
0,00
17.339,00
0,00
0,00
2.452.552,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.617.987,00
4.094.794,48

Πωλήσεις
Εμπορευμάτων
Υπηρεσιών
0,00
6.160,00
0,00
0,00
0,00
132.421,16
0,00
5.232,00
0,00
41.983,00
0,00
0,00
0,00
10.700,00
0,00
0,00
0,00
4.192.511,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.634.725,68
0,00
14.023.733,74
125.328.319,24
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Στοιχεία Συνδεόμενου Μέρους
GSK Canada Inc
GSK Biologicals SA Belgium
GSK Trading Services Ltd UK
GSK Trading Services Ltd Italy
ViiV Healthcare Trading Services Italy
GSK Consumer Trading services Ltd Italy
GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONALE
GSK Consumer Trading services Ltd Ireland
CTS services Limited
GSK Consumer Trading services Ltd Slovakia
GSK Consumer Trading Services Ltd UK
ViiV Healthcare Trading Services UK Limited
GlaxoSmithKline EOOD
GSK καταναλωτικά προϊόντα Υγείας Α.Ε
ΣΥΝΟΛΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 2016
Αγορές
Εμπορευμάτων, α και β υλών
Υπηρεσιών
1.387,58
1.382.243,08
76.376.819,60
8.024.737,22
51.971,40

Πωλήσεις
Εμπορευμάτων
Υπηρεσιών
644.807,56
3.337.858,74
5.437.080,09

1.600.036,03

233.386,03
1.315.960,76
0,00
149.180,22
2.698.570,21

89.999.482,49

0,00

0,00
9.442,52

600,00

16.148,90

812.825,43
2.657.077,59

7.228.093,94
7.228.693,94

233.889,89
525.932,88
10.195.718,06
110.080.972,08

Ανάλυση των συναλλαγών της χρήσης παρατίθεται στους παρακάτω πίνακες:
Αγορές
Εμπορευμάτων
Υπηρεσίες Διανομής – Marketing
Υπηρεσίες – Τεχνική υποστήριξη
Υπηρεσίες – Διοικητική υποστήριξη
Υπηρεσίες – Λοιπές
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

01.01.2016 ‐ 31.12.2016
89.999.482,49
696.010,58
13.844,80
233.386,03
1.713.836,18
0,00
92.656.560,08

01.01.2015 ‐ 31.12.2015
107.209.791,02
1.649.277,67
0,00
22.953,51
5.027,18
2.417.536,12
111.304.585,50

Πωλήσεις
Εμπορευμάτων
Υπηρεσίες κλινικών ερευνών
Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης
Υπηρεσίες διανομής – marketing
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
Λοιπές υπηρεσίες
Μίσθωση ακινήτου
Πώληση κλάδου
Σύνολο

01.01.2016 ‐ 31.12.2016
7.228.693,94
952.373,00
3.351.168,37
5.467.690,68
0,00
424.486,01
0,00
0,00
17.424.412,00

01.01.2015 ‐ 31.12.2015
0,00
2.722.704,00
1.616.543,54
4.000,00
20.528,52
25.232,00
1.800,00
9.632.925,68
14.023.733,74
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Η εταιρία στο τέλος της χρήσης έχει τα παρακάτω υπόλοιπα απαιτήσεων και
υποχρεώσεων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη:
Απαιτήσεις
GSK Biologicals SA
GSK EOOD
GSK Consumer Healthcare
GSK Trading Services
Glaxo Group Ltd.
Glaxo Operations UK Limited
GSK R&D
GSK Services Unlimited
GSK Consumer Trading Services
GSK CH Hellas
GSK Trading Services Ltd.
GSK Malta
Σύνολο

31.12.2016
650.039,56
18.160,20
0,00
0,00
0,00
12.000,00
141.706,00
593.771,21
16.148,90
670.089,26
39.529,84
6.160,00
2.147.604,97

31.12.2015
5.232,00
38.343,45
22.197,09
28.779,44
78.704,76
0,00
1.934.627,00
929.782,59
0,00
9.192.438,80
39.529,84
6.160,00
12.275.794,97

Υποχρεώσεις
GSK Canada Ontario
SmithKline Beecham
ViiV Healthcare Tr. Services
GSK Services Unlimited
GSK Trading Services
GSK CH Hellas
GSK Trading Services Ltd.
Glaxosmithkline Dungarvan Limited
GlaxoSmithKline S.p.A.
Σύνολο

31.12.2016
3.089,89
0,00
460.291,67
774.859,26
556.215,68
49.410,08
3.860.488,28
17.339,00
111.275,29
5.832.969,15

31.12.2015
1.672,73
8.915,96
617.601,96
1.247.364,66
2.732.174,43
852.910,29
8.291.207,44
0,00
0,00
13.751.847,47

42

Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό

Α1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – ενοίκια αυτοκινήτων
Η εταιρία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που
αφορούν την ενοικίαση αυτοκινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες μέχρι το
2023. Οι μελλοντικές πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως ακολούθως:

Έως 1 έτος
Από 2 έως 5 έτη
Άνω των 5 ετών
Σύνολο

Τ31.12.2016
463.362,12
1.710.367,97
402.408,13
2.576.138,22
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Α2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – ενοίκια κτιρίων
Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης γραφείων για το υποκατάστημα
Θεσσαλονίκης. Οι ελάχιστες πληρωμές μισθώσεων έχουν ως ακολούθως :
Τ31.12.2016
24.000
4.000,00
0,00
28.000,00

Έως 1 έτος
Από 2 έως 5 έτη
Άνω των 5 ετών
Σύνολο

Τ31.12.2015
30.000,00
4.000,00
0,00
34.000,00

Β. Εγγυητικές Επιστολές
Η εταιρία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς το Δημόσιο για καλή εκτέλεση των
οποίων ανάλυση παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α

Επωνυμία

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Στρατιωτικό Φαρμακείο
ΓΕΕΘΑ
Πολεμικό Ναυτικό
Περιφ. Πελοποννήσου
Διοίκηση Αεροπ. Υποκ.
Διοίκηση Αεροπ. Υποκ.
Διοίκηση Αεροπ. Υποκ.
Πολεμικό Ναυτικό
251 ΓΝΑ
Πολεμικό Ναυτικό

Τρ.

Αρ.Τρ.

Alpha 10435
HSBC 20293
HSBC 20196
HSBC 18780
HSBC 18889
HSBC 18891
HSBC 18890
HSBC 20105
HSBC 19594
HSBC 19656
Σύνολο

31.12.2015
Υπόλοιπο
1.173,88
0,00
0,00
7.343,61
654,24
420,43
313,05
0,00
213,75
1.781,40
11.900,36

Μεταβολή 2015
31.12.2016
Εισαγωγή
Εξαγωγή Υπόλοιπο
1.173,88
40.051,12
40.051,12
337,86
337,86
7.343,61
654,24
420,43
313,05
289,13
289,13
‐213,75
0,00
1.781,40
40.678,11 ‐213,75 52.364,72

Γ. Εισπράξεις τρίτων
Η εταιρία ανέλαβε την υποχρέωση λόγω της μεταφοράς του κλάδου που
πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2015 να εισπράξει τα ποσά που όφειλαν οι μεταφερθέντες
πελάτες. Την 31 Δεκεμβρίου 2016 το υπόλοιπο προς είσπραξη ποσό ανερχόταν σε €
173.105,86.
Δ. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρία έχει υπαχθεί σε έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 για τη χρήση 2016. Ο έλεγχος αυτός
βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί
μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016. Αν μέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δε θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές
μέχρι και τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 οι σχετικές εκθέσεις
φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές.
Σελίδα 54 από 58

Glaxosmithkline A.E.B.E.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά σε Ευρώ)

Ε. Σημαντικά γεγονότα
α) Η εταιρία έχει υπάρξει από πολλών ετών διάδικος σε μια σειρά υποθέσεων ελεύθερου
ανταγωνισμού σε συνέχεια ενεργειών κυρίως φαρμακεμπόρων στα πλαίσια των
εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων στα φάρμακα Imigran, Lamictal, Serevent (αρχικά 17
τακτικές αγωγές από 8 ενάγοντες / σχήματα εναγόντων και αντίστοιχες αιτήσεις
ασφαλιστικών μέτρων). Συγκεκριμένα, παρά τις συνεχιζόμενες και αυξανόμενες
παραδόσεις στα τέλη του 1990 / αρχές 2000, σύμφωνα με την πληροφόρηση της GSK, οι
εξαγωγές δημιούργησαν συνθήκες στένωσης και ελλείψεις στα φαρμακεία της ελληνικής
αγοράς, οπότε και η ίδια / ο όμιλος οδηγήθηκε στη λήψη μέτρων που στόχευαν στην
κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων ασθενών, δια άμεσης αναδόμησης του αποθέματος
των φαρμακείων (ήτοι προσωρινής απευθείας προμήθειας αυτών) και μετά διμήνου (και
κατόπιν αναδόμησης του εν λόγω αποθέματος και της επαρκούς κάλυψης των αναγκών
των ασθενών), επαναφοράς των παραδόσεων στο σύνολο των φαρμακεμπόρων
εφαρμόζοντας πλέον αντικειμενικό σύστημα ποσοστώσεων.
Σε αντίδραση αυτών των ενεργειών, αριθμός φαρμακεμπόρων (μεταξύ των οποίων και οι
αναφερόμενοι 28 αντίδικοι) προέβησαν σε νομικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένων (i)
τακτικών αγωγών, αιτούμενοι ποσότητες, αποζημίωση και ηθική βλάβη, (ii) αιτήσεων
ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, αιτούμενοι αυξημένες
ποσότητες από τις παραδιδόμενες, και (iii) καταγγελιών ενώπιον της Επιτροπής
Ανταγωνισμού κατά της GSK και της μητρικής αυτής για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
στα προϊόντα Imigran, Lamictal, Serevent.
Εντός του 2014, η Εταιρία προέβη σε συμβιβαστική επίλυση με 28 εξ αυτών και μετά/ δια
του πληρεξουσίου τους δικηγόρου (οι οποίοι είχαν ασκήσει από κοινού με άλλους μια εκ
των ανωτέρω αναφερομένων τακτικών αγωγών, αλλά κυρίως απαιτούσαν την κατάπτωση
χρηματικής ποινής για μηνιαία χρονικά διαστήματα σε εφαρμογή της προ 10ετίας
αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων).
Σήμερα ήδη, 16 χρόνια μετά την έναρξη της εν λόγω αντιδικίας, και αφού έχουν
μεσολαβήσει σειρά δικαστικών ενεργειών μεταξύ των διαδίκων σε όλες τις βαθμίδες των
ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, η υπόθεση για τους εναπομείναντες
(ενώ πέραν των ανωτέρω έχουν ήδη προηγουμένως συμβιβαστεί και οι υποθέσεις 2
ακόμη εναγόντων, οι οποίοι είχαν ασκήσει χωριστές αγωγές) εξακολουθεί να εκκρεμεί σε
διάφορες δικαιοδοσίες και βαθμούς, δημιουργούσα όξυνση των σχέσεων μεταξύ των
συμβαλλομένων στην κατά τα άλλα ομαλή συνεργασία τους, αποτελούσα πηγή δαπανών
για όλα τα μέρη.
Αναλυτικότερα:
Οι ανωτέρω αγωγές αναλύονται σε δεκαεπτά (17) αγωγές φαρμακεμπόρων
δραστηριοποιούμενων σε παράλληλο εμπόριο σχετικά με τις ποσότητες φαρμάκων που
προμηθεύονταν, εκ των οποίων δεκαέξι (16) έχουν κριθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών
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θετικά για την εταιρία μας. Στη συνέχεια, το Εφετείο Αθηνών, ενώπιον του οποίου έχει
προσβληθεί το σύνολο των ανωτέρω αποφάσεων, ανέστειλε τις δεκαέξι (16) υποθέσεις
εκδίδοντας προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προδικαστικά ερωτήματα,
ενώ για τη μία που πρωτόδικα είχε κριθεί αρνητικά, έκρινε υπέρ της εταιρίας.
Η απόφαση αυτή του Εφετείου προσβλήθηκε ενώπιον του Α.Π. που επέστρεψε την
υπόθεση για κρίση σε νέα σύνθεση του Εφετείου, η οποία έκρινε θετικά για την εταιρία
εντός του εν λόγω οικονομικού έτους, απορρίπτοντας τη σχετική αγωγή. Κατά της
απόφασης έχει ασκηθεί αναίρεση. Επί των ανωτέρω προδικαστικών ερωτημάτων που
απηύθυνε το Εφετείο Αθηνών προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) εκδόθηκε απόφαση
την 16.09.08. οπότε επαναπροσδιορίστηκαν σταδιακά προς συζήτηση οι εν λόγω εφέσεις.
Σε συνέχεια εκδίκασης αιτήματος επίδειξης εγγράφων ενός αντιδίκου από την εταιρία
που έγινε δεκτή, εκδικάσθηκαν το Δεκέμβριο 2013 δύο εφέσεις τακτικής διαδικασίας, επί
των οποίων εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3498/2014 Απόφαση (επί της οποίας έχει ασκηθεί
αίτηση αναίρεσης).
Παράλληλα, και ενώ είχαν εκδοθεί τέσσερις αποφάσεις από το Διοικητικό Εφετείο επί
προσφυγών κατά σχετικής θετικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (του ΣτΕ μη
έχοντος κάνει δεκτές τις σχετικές αναιρέσεις), εντός του έτους 2014 εκδόθηκε η Εισήγηση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της υποθέσεως, η οποία και συζητήθηκε επί της ουσίας
ενώπιον της Επιτροπής το Δεκέμβριο του 2014 και έκτοτε αναμένεται η απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εντωμεταξύ έχουν ασκηθεί δύο νέες αναιρέσεις ενώπιον του
ΣτΕ κατά αντίστοιχων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου.
Σημειωτέο ότι πέντε από τις ανωτέρω αρχικές (16) υποθέσεις έχουν σήμερα περατωθεί
(μεταξύ των οποίων και η προαναφερόμενη για 28/38 φαρμακεμπόρους ως ανωτέρω).
Επίσης, μερικοί από τους ίδιους ως άνω ενάγοντες, έχουν εγείρει κατά της εταιρίας και
συμπληρωματικές αγωγές για νέες κυρίως περιόδους με την ίδια ή άλλη νομική βάση (οι
οποίες δεν έχουν συζητηθεί), ανερχόμενες σε 13 συνολικά.
Ακόμη, αναφέρεται αναλυτικότερα ότι ορισμένοι από τους άνω ενάγοντες είχαν
καταθέσει και καταθέτουν τακτικά για μηνιαία διαστήματα, αγωγές και/ ή επιταγές προς
εκτέλεση κατά της εταιρίας που αφορούν επαπειλούμενα πρόστιμα από απόφαση
ασφαλιστικών μέτρων του παρελθόντος που η εταιρία αδυνατούσε να εκπληρώσει
(συμβιβασθέντων πλέον ωστόσο των 28 ανωτέρω). Ορισμένες εξ αυτών είχαν συζητηθεί
και εκδόθηκαν αρνητικές για την εταιρία αποφάσεις, κάνοντας δεκτές τις αντίστοιχες
αγωγές και επιβάλλοντας πρόστιμα σε βάρος της εταιρίας που καλύφθηκαν και
καλύπτονται από τη μητρική. Το ίδιο συμβαίνει και με τις τυχόν επιταγές προς εκτέλεση
(επί διορθωμένης διαδικασίας από πλευράς των αντιδίκων, σύμφωνα με τη σχετική
κατεύθυνση της απόφασης του ΑΠ). Εξ’ αυτών των διαδικασιών ενεργής επί του παρόντος
είναι η αντιδικία με δύο κυρίως φαρμακεμπόρους.
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(β) Η εταιρία έχει επίσης προβεί σε δικαστικές ενέργειες από πολλών ετών όσον αφορά
την αιτούμενη από αυτήν επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών
ιατροσήμου από το ΤΣΑΥ τόσο για την Glaxo € 504.306,00 όσο και για την απορροφηθείσα
από αυτήν SmithKline Beecham € 596.951,00. Αμφότερες οι υποθέσεις εκδικάστηκαν από
τα Ελληνικά δικαστήρια, η μεν πρώτη από το ΣτΕ με απορριπτική απόφαση για την αίτηση
αναίρεσης που κατέθεσε η εταιρία κατά της απόφασης 4603/03 του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών. Η δε δεύτερη εκδικάστηκε μετά από επιστροφή περαιτέρω διερεύνησης από το
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών όπου και δικαιώθηκε η αγωγή της εταιρίας, ενώ πρόσφατα
απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του Ταμείου. Η εταιρία δημιούργησε πρόβλεψη για τα
ανωτέρω ποσά € 1.101.256,00 και εμφανίζονται στο λογαριασμό «Λοιπές Απαιτήσεις».
(γ) Η εταιρία έχει κι άλλες επίδικες υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη ως
ακολούθως:
Η εταιρία είναι διάδικος σε υποθέσεις για αξιώσεις σχετικά με προϊόντα της (product
liability). Ορισμένες από τις ανωτέρω έχουν δικαστεί σε πρώτο βαθμό και βρίσκονται στο
στάδιο της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας, ενώ άλλες εκκρεμούν ακόμη ενώπιον των
πρωτοβάθμιων δικαστηρίων. Οι υποθέσεις αυτές καλύπτονται από σχετικά ασφαλιστήρια
συμβόλαια της εταιρίας εκτός από ένα πάγιο ποσό £ 25.000,00 (ίδιας συμμετοχής) ανά
υπόθεση για έξοδα.
H έκβαση των δικαστικών υποθέσεων για τις υποθέσεις προϊόντων και ανταγωνισμού,
που έχουν ασκηθεί εναντίον της εταιρίας, δύναται να δημιουργήσει ενδεχόμενες
μελλοντικές υποχρεώσεις για την εταιρία. Εντούτοις, οποιεσδήποτε μελλοντικές
επιβαρύνσεις ενδέχεται να προκύψουν σε βάρος της εταιρίας από αυτές τις δικαστικές
διαμάχες, θα μεταφερθούν άμεσα στον Όμιλο και θα καλυφθούν 100% από τον Όμιλο,
δηλαδή από την έκβαση αυτή δεν θα προκύψει καμία πραγματική επιβάρυνση στα
αποτελέσματα της εταιρίας.
Η εταιρία προέβη σε δικαστικές ενέργειες αστικής και ποινικής φύσεως κατά
φαρμακεμπόρων και φαρμακείων για ανεξόφλητα τιμολόγια.
Επίσης, η εταιρία άσκησε προσφυγή‐αγωγή για την επιστροφή παρακρατηθέντων
κρατήσεων 3% και 2,4% υπέρ του ΜΤΠΥ από τον ΕΟΠΥΥ που αφορούν σε πωλήσεις στα
φαρμακεία του. Εκκρεμεί ο προσδιορισμός της προσφυγής, ωστόσο εντωμεταξύ έχει
εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 97/2014 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που έκρινε υπέρ της νομιμότητας
της κράτησης.
Η εταιρία είχε επίσης ασκήσει αγωγές κατά μεγάλου αριθμού νοσοκομείων του
ευρύτερου δημοσίου τομέα κυρίως για οφειλές τους από τιμολόγια ετών 2002‐2004, το
μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων έχουν βγει θετικές για αυτήν και έχουν ήδη εξοφληθεί.
Για το υπόλοιπο υπάρχουν προβλέψεις της τάξης του 50%.
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43
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την 31.12.2016 που να έχουν σημαντική επίδραση που δεν
έχει απεικονιστεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση που
έληξε στις 31.12.2016.

Αθήνα , 16 Ιουνίου 2017
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