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A. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να υποβάλουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό της 31/12/2016 της Εταιρείας μας και τον 

αντίστοιχο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2016 -31/12/2016 που αναλυτικότερα έχει ως ακολούθως  

 

 Στις 31/12/2016 έκλεισε η 20η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας. Η Εταιρεία άρχισε τις εργασίες της χρήσης αυτής 

την 01/01/2016 και έκλεισε τον ισολογισμό στις 31/12/2016. 

 

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

Τα έσοδα της Εταιρείας κατά την 20η εταιρική χρήση από πώληση εμπορευμάτων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 

13.824.156 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2015. Τα μικτά αποτελέσματα 

της χρήσης 2016 ανήλθαν σε ευρώ 7.940.314 παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 18,98% σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση 2015.  

Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης 2016 είναι ζημιογόνο και ανέρχεται σε ευρώ 334.204,59 ενώ οι συσσωρευμένες 

ζημίες έως την 31.12.2016 ανέρχονται σε 11.404.109,84 ευρώ. 

 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το σύνολο των ιδίων  κεφαλαίων της Εταιρίας είναι κατώτερο του μισού του μετοχικού 

κεφαλαίου της με συνέπεια να συντρέχει η  ανάγκη για λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 

του Κ.Ν 2190/1920. Η μητρική εταιρεία OMEGA PHARMA HOLDING BV έχει δεσμευθεί να παράσχει την απαραίτητη 

χρηματοοικονομική υποστήριξη στην Εταιρεία εφόσον παραστεί ανάγκη. 

 

     

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως. Οι αποσβέσεις των παγίων υπολογίσθηκαν με 

βάση τις διατάξεις  του Ν. 4172/2013   και οι συνολικές αποσβέσεις για την χρήση ανήλθαν σε  ευρώ 40.530,20. 

 

3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  

Τα αποθέματα εμπορευμάτων αποτιμήθηκαν  στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και της τρέχουσας αξίας. 

Για τον υπολογισμό της αξίας κτήσεως  των αποθεμάτων εφαρμόσθηκε η μέθοδος της μέσης τιμής που πάγια 

ακολουθείται από την Εταιρεία. 

 

4. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

 

Όσον αφορά την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας το 2017, σημειώνουμε ότι αυτή συνεχίζει να περιβάλλεται από 

έναν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Παρατηρείται όμως μια γενικότερη εικόνα σταθεροποίησης της εγχώριας 

δραστηριότητας κατά το μεγαλύτερο μέρος του προηγούμενου έτους που επιβεβαιώνεται από σειρά οικονομικών 

δεικτών, που καταδεικνύουν τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Είναι γεγονός 

ότι η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις 

θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις 

πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα δυνατά μέτρα για την 

εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας. 

 

Τα σχέδια της Εταιρείας για το 2017 περιλαμβάνουν τη δυναμική υποστήριξη των στρατηγικών προϊόντων:   
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� Μέσω της αναδιαρθρωμένης και εξειδικευμένης ομάδας πωλήσεων με στόχο την καλύτερη κάλυψη της 

αγοράς σε όλα τα επίπεδα. 

� Μέσω προωθητικών ενεργειών εντός των σημείων πώλησης αλλά και σε ιατρούς επιλεγμένων ειδικοτήτων 

από τις ομάδες αισθητικών και ιατρικών επισκεπτών και στους σημαντικούς πελάτες φαρμακοποιούς. 

� Μέσω κυρίως των τηλεοπτικών διαφημίσεων, αλλά και επιλεγμένων καταχωρήσεων σε καταναλωτικά 

περιοδικά, το διαδίκτυο και τον ειδικό τύπο. 

� Υπάρχει σχεδιασμός για μεγαλύτερη έμφαση σε ενέργειες digital ακολουθώντας τις τάσεις των 

καταναλωτών. 

�  Μέσω προσωπικής εκπαίδευσης των πελατών-φαρμακοποιών από το τμήμα των ιατρικών επισκεπτών. 

� Έμφαση για βελτίωση της τοποθέτησης των προϊόντων μας στα σημεία πώλησης με υλοποίηση category 

management προτάσεων σε στρατηγικές κατηγορίες της Εταιρείας μας. 

� Επένδυση στην εκπαίδευση των εργαζομένων με προτεραιότητα στο εμπορικά τμήματα και ειδικότερα στο 

τμήμα πωλήσεων με υλοποίηση ολοκληρωμένου πλάνου εκπαίδευσης (sales academy). 

� Επικέντρωση στην βελτίωση των ταμειακών ροών.  

 5.Εργασιακά  και Περιβαλλοντικά Θέματα 

Εργασιακά Θέματα 

Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες, εκπαίδευση και εμπειρία. 

Κατά συνέπεια η δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού είναι 

σημαντικός παράγοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία της. 

 

Επιπλέον, η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της εταιρίας 

και της Διαδικασίας Επίβλεψης Υγείας.   Για το σκοπό αυτό η εταιρία 

Προσφέρει σε όλους τους εργαζομένους της πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση .  . 

 

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί μια περιοχή έμφασης, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει τους 

στρατηγικούς στόχους της εταιρίας, να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα το ρόλο του και να εξελίξει τις δεξιότητες 

του. Ως εκ τούτου η Εταιρεία στοχεύει στην προώθηση της δια βίου μάθησης των ανθρώπων της και στην ενίσχυση 

των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των τοπικών και διεθνών 

προκλήσεων. Οι συνθήκες απασχόλησης που παρέχει η Εταιρεία, το επίπεδο δέσμευσης με τους εργαζομένους της 

και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, είναι ανάμεσα στους στόχους 

της εταιρίας. 

 

Η εταιρεία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και δια των πολιτικών της τηρεί σε 

προτεραιότητα τους παρακάτω πυλώνες:  

• Σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

• Καταπολέμηση της διαφθοράς – δωροδοκία 

• Ακεραιότητα και Ήθος 

 

Περιβαλλοντικά Θέματα 

 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη και  βασικό πυλώνα 

της λειτουργίας της Εταιρείας  Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία εντάσσει συνεχώς  στην επιχειρηματική της 

δραστηριότητα διαδικασίες και αναλαμβάνει δράσεις που περιορίζουν  τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που 

προκαλούνται από τη λειτουργία της. Ενδεικτικά  ορισμένες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή είναι :  

 

• Ανακύκλωση συσκευών  

• εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων 

• εξορθολογισμός και αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία η οποία συλλέγει  όλα τα 

ακατάλληλα αποθέματα της  (στερεά και υγρά απόβλητα)με σκοπό την αξιοποίηση αυτών και την μετατροπή 
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τους σε εναλλακτικά και υγρά καύσιμα . Οι άχρηστες άχρηστες ηλεκτρικές και λοιπές συσκευές απομακρύνονται 

με ασφαλή τρόπο. 

Οι περισσότεροι λαμπτήρες φωτισμού στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας είναι  λαμπτήρες νέας τεχνολογίας τύπου 

LED.  

 

 

 

6. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού που να έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

της 31 Δεκεμβρίου 2016. 

  

 

 

 

Νέα Ερυθραία, 7 Αυγούστου 2017 

   

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

Χαλακατεβάκης Λουκάς 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας  
«ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,» 
(η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, την Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων και Μεταβολής Καθαρής Θέσης της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το 
σχετικό Προσάρτηµα. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που 
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη των Ελεγκτών 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση 
τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012).  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε 
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται 
στην κρίση των ελεγκτών περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών 
των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου 
των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 
της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι:  
 
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα 
αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης επιβαρύνθηκαν µε συνολικό ποσό ευρώ 213 χιλ το οποίο αφορά σε 
επιστροφές πωλήσεων προηγούµενων χρήσεων. Ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα χρήσης εµφανίζονται 
µειωµένα κατά το ποσό αυτό, ενώ τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια προηγούµενων χρήσεων 
εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα.  
 
2) Όπως αναφέρεται σχετικά στη Σηµείωση 28, η Εταιρεία έχει λάβει εντολή ελέγχου από τις φορολογικές 
αρχές για τη χρήση 2010. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των 
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν στα πλαίσια του επικείµενου φορολογικού ελέγχου και δεν έχει 
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σχηµατίσει πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν έχουµε αποκτήσει 
εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.   
   
Γνώµη µε επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος 1 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος 2 που  
µνηµονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2016, και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 
σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί 
µε τις συνηµµένες  χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016. 
 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν 
έχουµε εντοπίσει  ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 
 
γ) Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή 
σας στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο του µισού του 
µετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 
2190/1920. Στη Σηµείωση 1 περιγράφονται οι ενέργειες της Εταιρείας προς τακτοποίηση του θέµατος αυτού.  

 
 
 
 
 

Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2017  
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

 
 

Ανδρέας Χατζηδαµιανού 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 6139 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (Ελλάς)  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ 
Χειµάρρας 8Β, Μαρούσι, 151 25 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

Σηµ. 1.1- 31.12.2016 1.1- 31.12.2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3 13.824.157 11.723.602

Κόστος πωλήσεων 5 -5.883.843 -5.050.299

Μικτό αποτέλεσµα 7.940.314 6.673.304

Λοιπά συνήθη έσοδα 4 464.428 263.598

8.404.743 6.936.902

Έξοδα διοίκησης 5 -1.470.826 -1.385.749

Έξοδα διάθεσης 5 -6.773.084 -6.335.804

Λοιπά έξοδα και ζηµιές 6 -540.573 -768.756

Λοιπά έσοδα και κέρδη 7 95.990 92.613

Κέρδη και ζηµίες από τη διάθεση µη κυκλοφορούντων 

στοιχείων -37.763 -115

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων -321.513 -1.460.908

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 8 3.922 7.849

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9 -16.613 -15.232

Αποτέλεσµα προ φόρων -334.205 -1.468.292

Φόροι εισοδήµατος 0 0
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους -334.205 -1.468.292
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Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

Σηµ. 31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια

Ακίνητα 10 121.472 57.236

Λοιπός εξοπλισµός 10 52.204 17.368

173.677 74.604

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 10 110.333 122.064

110.333 122.064

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Συµµετοχές σε θυγατρικές 11 50.000 500

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 61.167 73.542

111.167 74.042

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 395.178 270.710

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα

Εµπορεύµατα 13 2.220.067 4.105.046

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 13 12.839 17.843

Αγορές υπό παραλαβή 13 56.158 24.994

Mείον: Προβλέψεις απαξίωσης εµπορευµάτων 13 -484.353 -1.328.818

1.804.710 2.819.064

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές

Εµπορικές απαιτήσεις 14 2.920.164 2.237.328

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 88.707 100.435

Λοιπές απαιτήσεις 15 119.759 116.345

Προπληρωµένα έξοδα 15.757 11.359

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 16 5.170.759 6.127.665

8.315.145 8.593.132

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 10.119.855 11.412.197

Σύνολο ενεργητικού 10.515.033 11.682.907
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  

Καθαρή θέση

Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 17 17.029.376 17.029.376

17.029.376 17.029.376
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 18 18.819 18.819

Αποτελέσµατα εις νέο -11.404.110 -11.145.788

-11.385.291 -11.126.969

Σύνολο καθαρής θέσης 5.644.085 5.902.407

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 19 218.248 136.576

Λοιπές προβλέψεις 20 285.359 201.836

503.606 338.412
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Εµπορικές υποχρεώσεις 21 2.213.784 3.588.986

Λοιποί φόροι και τέλη 22 104.173 152.091

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 23 124.165 104.187

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 1.570.081 1.241.672

Λοιπές υποχρεώσεις 24 16.958 15.711

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 25 338.180 339.440

4.367.341 5.442.087

Σύνολο υποχρεώσεων 4.367.341 5.442.087

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 10.515.033 11.682.907
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Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  καθαρής θέσης 

 
 7 Αυγούστου 2017 

 

Για την Εταιρεία 

 

Κεφάλαιο
Αποθεματικά νόμων 

και καταστατικού

Αφορολόγητα 

αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2015 17.029.376 18.819 0 -9.677.496 7.370.699

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους -1.468.292 -1.468.292

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2015 17.029.376 18.819 0 -11.145.788 5.902.407

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους -334.205 -334.205

Aποθεματικά από αναλογιστικά κέρδη-

ζημιες
75.882 75.882

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016 17.029.376 18.819 0 -11.404.111 5.644.084

Λουκάς Χαλακατεβάκης Geert Cools      Xρήστος Κ. Παπαζαχόπουλος  Αρετή Ν.Αγάθου 

  

 

  

Πρόεδρος Δ.Σ. 

Α.Δ.Τ Τ503132 

Μέλος του Δ.Σ. 

ΑΡ.ΔΙΑΒ.EJ363175 

Οικονομικός Διευθυντής 

Α.Δ.Τ. ΑΒ980664 

Προϊστάμενη λογιστηρίου 

Α.Δ.Τ. ΑΜ 047539 
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ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») είναι Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο 

των προϊόντων υγείας και ομορφιάς. Η Εταιρεία συστάθηκε το 2003 είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της 

έδρας της είναι19ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας στη Νέα Ερυθραία. O μέσος αριθμός  του προσωπικού για τη χρήση 2016 ανήλθε 

σε 61 εργαζόμενους . Η Εταιρεία ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι κατά 100% θυγατρική της OMEGA PHARMA HOLDING 

BV, η οποία έχει έδρα στην Ολλανδία. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν για δημοσίευση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο στις 7/08/2017και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

Το σύνολο των ιδίων  κεφαλαίων της Εταιρίας είναι κατώτερο του μισού του μετοχικού κεφαλαίου της με συνέπεια να 

συντρέχει η  ανάγκη για λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν 2190/1920. Η μητρική εταιρεία 

OMEGA PHARMA HOLDING BV έχει δεσμευθεί εγγράφως να παράσχει την απαραίτητη χρηματοοικονομική υποστήριξη 

στην Εταιρεία εφόσον παραστεί ανάγκη. 

 
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 “ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”. Η Εταιρία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατηγοριοποιείται στις µεσαίες οντότητες. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με την αρχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας («going concern»).  

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το νόμισμα στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

 

 

2.2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε σημαντικές λογιστικές 

εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις 

γνωστοποιήσεις, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και 

έξοδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι σημαντικότερες λογιστικές 

πολιτικές, κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με γεγονότα των οποίων η εξέλιξη θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιωδώς τα 

κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο είναι τα εξής: 

 

 

2.2.1. Ενσώματα Πάγια 

 

 Αρχική Αναγνώριση  

Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Στο κόστος κτήσης των παγίων 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες βελτίωσης τους. Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων κεφαλαιοποιούνται όταν 

εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, διαφορετικά αναγνωρίζονται ως έξοδο εντός της χρήσης στην οποία 

πραγματοποιούνται. 

 

 Μεταγενέστερη επιμέτρηση  

Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη 

που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση της αξίας τους η οποία 

υπολογίζεται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης και με συντελεστή που αντανακλά τις ωφέλιμες ζωές των ως εξής:  
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Κτίρια & τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων                                          Σύμφωνα με τη διάρκεια μίσθωσης τους 

Έπιπλα & εξοπλισμός γραφείων                                                                10 έτη 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές                                                                            5 έτη 

Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις                                                10 έτη 

Έπιπλα & λοιπά σκεύη                                                                                   10 έτη 

Οι ωφέλιμες ζωές, οι υπολειμματικές αξίες και μέθοδοι απόσβεσης των ενσώματων παγίων υπόκεινται ετησίως σε 

επανεξέταση κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και αναπροσαρμόζονται σε μελλοντικές χρήσεις, εάν κριθεί 

απαραίτητο. 

 
 Παύση αναγνώρισης παγίων  

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους έπαυσαν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία που 

προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της 

λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο 

έπαυσε να αναγνωρίζεται. 

 

 

2.2.2. Μισθώσεις 

 

Μίσθωση ορίζεται ως μία συμφωνία στην οποία ο εκμισθωτής μεταβιβάζει στο μισθωτή, έναντι ανταλλάγματος, το 

δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μια συμφωνημένη περίοδο. Εταιρεία ως μισθωτής: μισθώσεις όπου ο 

εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικές 

μισθώσεις. Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της 

μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του 

εξόδου. 

 

Εταιρεία ως εκμισθωτής: περιπτώσεις εκμισθώσεων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους όπου η Εταιρεία δεν 

μεταβιβάζει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως 

λειτουργικές και τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη 

διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή 

του εσόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Όλες οι μισθώσεις της Εταιρείας κατά την 31
η 

Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αντίστοιχα, είναι λειτουργικές. 

 

 

2.2.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

 

Άυλο είναι ένα εξατομικεύσιμο και μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς υλική υπόσταση. Ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο είναι εξατομικεύσιμο σε κάθε μία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις: 

 

α) είναι διαχωρίσιμο, δηλαδή δύναται να διαχωρίζεται ή να αποχωρίζεται από την οντότητα και να πωλείται, μεταβιβάζεται, 

εκμισθώνεται ή ανταλλάσσεται είτε από μόνο του, είτε μαζί με σχετική σύμβαση, περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση.  
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β) προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νόμιμα δικαιώματα, ανεξάρτητα από το εάν τα δικαιώματα είναι μεταβιβάσιμα ή 

διαχωρίσιμα από την οντότητα ή από άλλα δικαιώματα και δεσμεύσεις. 

 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν έξοδα ερευνών & ανάπτυξης , παραχωρήσεις & δικαιώματα 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και  λογισμικά προγράμματα.  

Η αξία  παραχωρήσεων & δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, 

καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, 

μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους. 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη 

που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων 

αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα 

λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Αρχική αναγνώριση 

Κατά την αρχική αναγνώριση, τα άυλα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος. 

 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 

απομειώσεις της αξίας τους). 

 

Δεν αναγνωρίζονται εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία. 

 

Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστή απόσβεσης που αντανακλά την 

ωφέλιμη ζωή τους (που η διοίκηση της Εταιρείας επέλεξε) ως εξής: 

 

Λογισμικά προγράμματα                                                                         10 έτη 

Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης                                                                    10 έτη 

Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας                    5 έτη 

 

Δεν υπάρχουν άλλα πάγια με απεριόριστη διάρκεια ζωής. 

 

 

2.2.4. Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα) που επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και εφόσον εκτιμάται ότι η επίπτωση της ενδεχόμενης 

απομείωσης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σημαντική. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη 

αξία του παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Ως ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

ορίζεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου 

και της αξίας χρήσης αυτού. Η αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής 

του. 

 

Υποχρέωση αναγνώρισης ζημίας απομείωσης υπάρχει μόνο όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα 

και είναι σημαντικού ποσού. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν λογίζεται. Τυχόν ζημία 

απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα 

αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. 

Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης κατά την 31
η 

Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αντίστοιχα. 
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2.2.5. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

 Αρχική Αναγνώριση  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος 

κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου 

ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν 

ζημιών απομείωσης. 

Ειδικά και αποκλειστικά τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης 

επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος, είτε με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου είτε με τη σταθερή 

μέθοδο. Η επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος, αντί της επιμέτρησης στο κόστος κτήσης, εφαρμόζεται όταν η μέθοδος του 

αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (έντοκο ή μη) υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν οι σχετικές 

ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 4308/2014. 

Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιμη αξία του στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας. Ειδικά για τα 

μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία (μη κυκλοφορούν ενεργητικό), οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν 

εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν 

λογίζεται. 

 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο 

από: 

α) την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του 

αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή 

β) την εύλογη αξία του στοιχείου μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης. 

 

Οι ζημιές απομείωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και αναστρέφονται ως κέρδη 

σε αυτά, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το 

στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν σε αυτούς 

κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας και οι οποίες έχουν γενικά πίστωση μέχρι 90 ημέρες και εμφανίζονται 

στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Απομείωση απαιτήσεων λόγω 

επισφάλειας διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο της 

απομείωσης προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων ώστε να 

αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην 

υπάρχουσα απομείωση επισφαλών απαιτήσεων. 

 
Παύση αναγνώρισης  

Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 

 

• Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή 

 

• μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου 

αυτού. 
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2.2.6. Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

 

 Τρέχουσα φορολογία  

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο επιμετρούνται στο ποσό που αναμένεται να 

ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Τα ποσοστά του φόρου και οι φορολογικοί νόμοι που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί ή κατ’ ουσία θεσπιστεί έως την 

ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης στις χώρα στην οποία λειτουργεί η Εταιρεία και δημιουργεί φορολογητέο 

εισόδημα. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος που αφορά στοιχεία που αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται 

στην καθαρή θέση και όχι στα Αποτελέσματα Χρήσης. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τη θέση που έχει  πάρει αναφορικά 

με τη φορολογική δήλωση που σχετίζεται με υποθέσεις στις οποίες οι φορολογικοί κανονισμοί επιδέχονται ερμηνείας 

και φτιάχνει σχετική πρόβλεψη όπου είναι απαραίτητο. 

 

 Αναβαλλόμενη Φορολογία  

Δεν υιοθετήθηκε από την Εταιρεία καθώς είναι προαιρετική από τον Ν.4308/2014. 

 

2.2.7. Αποθέματα 

 

 Αρχική Αναγνώριση 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των 

δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

 
 Μεταγενέστερη Επιμέτρηση  

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή διάθεσής 

τους κατά την κανονική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για 

την ολοκλήρωση και πραγματοποίηση της διάθεσης. 

 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί για την αποτίμηση των αποθεμάτων της το μέσο σταθμικό κόστος. 

 

2.2.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο των γραφείων της Εταιρείας,  καταθέσεις 

όψεως σε τράπεζες, καθώς και καταθέσεις που διαχειρίζεται η  συνδεδεμένη Εταιρεία Omega Pharma Capital NV, βάσει 

σύμβασης συγκέντρωσης κεφαλαίου (cash pooling) σε επίπεδο ομίλου. 

 
2.2.9. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Οι κοινές ονομαστικές μετοχές καταχωρούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης. Κόστος που σχετίζεται άμεσα με 

στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι 

σημαντικό για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο 

στην περίοδο που αφορά. 

 

2.2.10. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

 Αρχική αναγνώριση  

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 αναγνωρίσθηκαν αρχικά. 
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 Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται στα οφειλόμενα ποσά. 

Αντί της εφαρμογής των ανωτέρω, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται 

μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση 

με τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 

Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 

 Παύση αναγνώρισης  

Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον 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 (αποαναγνώριση) της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

 
2.2.11. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

 
2.2.12. Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να 

απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως η βέλτιστη εκτίμηση. Περαιτέρω, σε περιπτώσεις 

προβλέψεων σημαντικού ποσού ή και χρόνου διακανονισμού που εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πραγματοποιείται προεξόφληση του ονομαστικού ποσού της πρόβλεψης. Στην 

περίπτωση που γίνεται προεξόφληση, η πρόβλεψη ανελίσσεται εφεξής με το επιτόκιο της προεξόφλησης, με επιβάρυνση 

των αποτελεσμάτων. 

Επιπλέον, η Εταιρεία για σκοπούς κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων γνωστοποιεί τις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις της (σημ. 28) ως: 

 
1. Πιθανή δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη της οποίας θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν 

συμβεί ή δεν συμβεί ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της 

οντότητας 

 

2. Μια παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την οποία: 

2α) δεν είναι σφόδρα πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό 

της, ή 2β) το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί με επαρκή αξιοπιστία. 

 
2.2.13. Παροχές προσωπικού 

 
2.2.13.1 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους συνταξιοδοτημένους, το δε 

ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών. Το πρόγραμμα 

θεωρείται πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. 

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 
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παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων 

υποχρέωσης (Projected Unit Method). 

 

Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και αποτελούνται 

από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους και τους τόκους επί της 

υποχρέωσης παροχών. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται άμεσα απευθείας στην καθαρή θέση και δε 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερη περίοδο. Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται η μέθοδος Full Yield 

curve (καμπύλης επιτοκίου). 

 

2.2.14. Έσοδα 

 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, στο χρόνο κατά τον οποίο 

εκπληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους. 

 

β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 

γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή 

τους στην οντότητα. 

 

Ιδιαίτερα, το έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα και κατά τη στιγμή της πώλησης θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή του σχετικού τιμήματος στην οντότητα. Μεταγενέστερη αδυναμία του πελάτη να εξοφλήσει την 

υποχρέωσή του δεν αναιρεί την πώληση, αφού κατά τον χρόνο που αυτή πραγματοποιήθηκε, η προϋπόθεση της 

αναγνώρισης, δηλαδή η πολύ υψηλή πιθανότητα είσπραξης του τιμήματος συνέτρεχε. Στην περίπτωση αυτή (δηλαδή της 

αδυναμίας είσπραξης της απαίτησης), αναγνωρίζεται έξοδο από την απομείωση αυτής. O καθαρός κύκλος εργασιών της 

Εταιρείας αναλύεται στην σημείωση 3 

 

2.2.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 

 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς 

της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν τις 

περιπτώσεις που παρατίθενται κατωτέρω: 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. 

 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Οι προκύπτουσες 

λογιστικές εκτιμήσει, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι 

εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω.   

  

(α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας 

της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη 

στοιχεία της νομικής υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και 

πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 

(β) Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται σύμφωνα με την υπολειπόμενη 

ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο 

συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι πραγματικές ωφέλιμες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να 

διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως το προγράμματα συντήρησης τους. 
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(γ) Απομείωση στοιχείων ενεργητικού: Στο τέλος κάθε χρήσης, η Εταιρεία αξιολογεί εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης 

για τα στοιχεία ενεργητικού της. Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση οποτεδήποτε 

γεγονότα ή αλλαγές σε καταστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 

 

(δ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια 

παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν 

καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας.  

 

(ε) Δρώσα οικονομική μονάδα (going concern): Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπ’ όψιν: α) την οικονομική κατάσταση της 

Εταιρείας, β) τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο 

επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας και στην κεφαλαιακή της επάρκεια και γ) το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σημαντικές 

αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να λειτουργεί ως «δρώσα οικονομική μονάδα» για το 

προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των 

Οικονομικών Καταστάσεων, δηλώνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονομικής μονάδας» και ότι δεν υφίστανται σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με 

την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να εφαρμόζει ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων 

την αρχή της «δρώσας οικονομικής μονάδας» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 

12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

3. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2016 και 2015 αναλύεται ως εξής: 

 

 

Οι πωλήσεις εμπορευμάτων απεικονίζονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις καθαρές δηλαδή μετά την αφαίρεση 

τυχόν επιστροφών, εκπτώσεων ή φόρων επί των πωλήσεων. 

 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Καθαρές Πωλήσεις εμπορευμάτων 13.824.157 11.723.602

Σύνολο 13.824.157 11.723.602

Κατηγορίες δραστηριότητας 01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

0 0

13.824.157 11.723.602

0 0

Σύνολο 13.824.157 11.723.602

Γεωγραφικές Πωλήσεις 0 01.01 - 31.12.2015

13.068.180 11.400.859

755.977 322.743

Σύνολο 13.824.157 11.723.602

Βιομηχανική δραστηριότητα

Εμπορική Δραστηριότητα

Παροχή Υπηρεσιών

Εσωτερική αγορά 

Ευρωπαική αγορά
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4. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 

Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2016 και 2015 αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

 

Το κόστος πωλήσεων που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ως ακολούθως: 

 

 

 

Οι δαπάνες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 αναλύονται ως εξής: 

 
 

 

Οι λογαριασμοί εξόδων έχουν μερισθεί στις λειτουργίες διοίκησης και διάθεσης ως εξής: 

 

 
 

 

 

 

 

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού 5.535 179.575

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εξωτερικού 458.893 84.024

Σύνολο 464.428 263.598

Κίνηση Αποθεμάτων 01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Απόθεμα Έναρξης 4.122.889 3.335.936

Αγορές Χρήσεως 5.324.735 5.945.207

Απόθεμα Λήξης -2.232.906 -4.122.889

7.214.718 5.158.253

Κόστος Ιδιοπαραγωγής / Αυτοπαραδόσεων -82.567 -109.689

Καταστροφή αποθεμάτων -1.248.308 1.734

Σύνολο 5.883.843 5.050.299

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.835.942 2.662.760

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.378.033 2.215.118

Παροχές τρίτων 556.809 516.361

Φόροι - τέλη 60.751 69.789

Διάφορα έξοδα 2.214.291 2.181.791

Αποσβέσεις (σημ. 10) 40.530 43.279

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (σημ.19) 157.553 32.455

Σύνολο 8.243.910 7.721.553

Κατηγορία 01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Έξοδα Διοίκησης 1.470.826 1.385.749

Έξοδα Διάθεσης 6.773.084 6.335.804

Σύνολο 8.243.910 7.721.553
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6. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

 

Τo κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

7.   ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 

 

Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

8. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 

 

Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

9. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔA 

 
  Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (σημ.14) 4.047 11.026

Προβλέψεις για υποτίμηση αποθεμάτων (σημ.13) 397.697 630.906

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 29.894 105.711

Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων εμπορευμάτων 30.078 0

Έξοδα για την καταστροφή αποθεμάτων 55.280 0

Λοιπά 23.577 21.114

Σύνολο 540.573 768.756

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 21.309 90.566

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1.453 1.306

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (αποθεμάτων) 0 741

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (λοιπά) 73.228 0

Σύνολο 95.990 92.613

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Πιστωτικοί τόκοι 3.922 7.849

Σύνολο 3.922 7.849

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Προμήθειες και έξοδα τραπεζών 16.613 15.232

Σύνολο 16.613 15.232
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10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ 

  

  Πίνακας Μεταβολής Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 

 
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κτίρια & Τεχνικά 

έργα

Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός

Πάγια υπό 

εκτέλεση

 Άυλα Πάγια 

Στοιχεία
Σύνολο

Αξία κτήσης

1η Ιανουαρίου 2015 203.455 484.418 4.623 339.177 1.031.672

Προσθήκες 0 2.603 4.200 16.483 23.287

Μειώσεις 0 -54.519 0 0 -54.519

Μεταφορές 0 0 0 0 0

31η Δεκεμβρίου 2015 203.455 432.503 8.823 355.660 1.000.440

Προσθήκες 125.735 41.954 147.270 8.000 322.959

Μειώσεις -203.455 -101.402 -151.470 0 -456.327

Μεταφορές 0 0 -1.983 0 -1.983

31η Δεκεμβρίου 2016 125.735 373.055 2.640 363.660 865.090

Σωρευμένες αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2015 131.685 461.039 0 222.171 814.896

Αποσβέσεις χρήσης 18.734 8.498 0 16.047 43.279

Μειώσεις αποσβέσεων 0 -54.402 0 0 -54.402

31η Δεκεμβρίου 2015 150.419 415.135 0 238.218 803.772

Αποσβέσεις χρήσης 4.262 5.856 0 17.748 27.867

Μειώσεις αποσβέσεων -150.419 -100.140 0 0 -250.559

31η Δεκεμβρίου 2016 4.262 320.851 0 255.967 581.080

Αναπόσβεστη αξία 121.472 52.205 107.693 281.370

1η Ιανουαρίου 2015 71.769 23.379 4.623 117.006 216.777

31η Δεκεμβρίου 2015 53.036 847.638 8.823 117.442 196.668

31η Δεκεμβρίου 2016 121.472 52.204 2.640 107.693 284.010



ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ  

Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016  

01/01/2016 - 31/12/2016 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  Ευρώ) 

 

 

23 

 

11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

 

Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 
 

 

H έδρα της εταιρείας ALPHARM CYPRUS LTD βρίσκεται στην Κύπρο.  

 

Η Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένης έκθεσης 

διαχείρισης, καθ όσον οι οικονομικές καταστάσεις της OMEGA PHARMA HELLAS AE και της θυγατρικής της ALPHARM CYPRUS 

LTD ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας OMEGA PHARMA HOLDING ΒV  η έδρα της οποίας βρίσκετε 

στην Ολλανδία. 

 

Για τον λόγο αυτό παρατίθενται και οι κάτωθι πληροφορίες που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις της OMEGA ALPHARM 

CYPRUS LTD : 

 

- Αξία παγίων περιουσιακών  στοιχείων: - 

- Ο καθαρός κύκλος εργασιών της χρήσης 2016 ανήλθε σε  ευρώ 970.340 

- Τα καθαρά  αποτελέσματα – κέρδος της χρήσεως 2016 ανήλθαν σε ευρώ  65.629 

- Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2016 είναι θετικά  και ανέρχονται σε ευρώ 228.645 

- Μέσος αριθμός προσωπικού που απασχολήθηκε στη χρήση 2016 : - 

 

Η αναστροφή της  απομείωση της συμμέτοχής οφείλεται στην θετική καθαρή θέση που πραγματοποίησε τη χρήση 2016 η 

εταιρεία ALPHARM CYPRUS LTD. 

 

12. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 
 

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

Τα αποθέματα αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Θυγατρική Σχέση Συμμετοχής 31.12.2016 31.12.2015

Alpharm Cyprus Limited Άμεση 100% 100%

Θυγατρική 31.12.2016 31.12.2015

Alpharm Cyprus Limited 50.000 50.000

Σύνολο 50.000 50.000

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχής 0 -49.500

Πλέον: Αναστροφή πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχής 49.500 0

Καθαρό ποσό συμμετοχών 50.000 500

Ποσοστό Συμμετοχής

Αξία Συμμετοχής

31.12.2016 31.12.2015

Δοσμένες εγγυήσεις 61.167 73.542

Σύνολο 61.167 73.542
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Για τα αποθέματα της Εταιρείας, σχηματίζεται πρόβλεψη απαξίωσης η οποία συμπεριλαμβάνεται αφαιρετικά στην αξία 

της εκάστοτε κατηγορίας αποθέματος.  

 

Η κίνηση της πρόβλεψης απαξίωσης αποθεμάτων έχει ως εξής: 

 

 
 

 

14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 

 

 

Η Εταιρεία υπολογίζει την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων βάση της ενηλικίωσης των υπολοίπων των πελατών της. Για 

εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιπλέον ενδείξεις επισφάλειας διενεργείται επιπρόσθετη πρόβλεψη. 

 

 

15. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

31.12.2016 31.12.2015

Εμπορεύματα 2.220.067 4.105.046

Μείον: πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων -484.353 -1.328.818

Εμπορεύματα 1.735.714 2.776.228

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 12.839 17.843

Αγορές υπό παραλαβή 56.158 24.994

Σύνολο 1.804.710 2.819.064

1.328.818 697.913

Πλέον: Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σημ.6) 397.697 630.906

-1.242.162 0

484.353 1.328.819

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 31.12.2015

Μείον:Αναστροφή πρόβλεψης στη χρήση (σημ. 7)

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 31.12.2016

31.12.2016 31.12.2015

Πελάτες 1.948.089 1.594.563

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 1.717.800 1.383.612

Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 1.068.068 1.068.899
Σύνολο 4.733.957 4.047.074

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων -1.813.794 -1.809.746

Καθαρό ποσό εμπορικών απαιτήσεων 2.920.164 2.237.328

1.809.746 1.798.720

4.047 11.026

1.813.794 1.809.746Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2016

Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2015

Πλέον: Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σημ.6)
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Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

16. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: 

 
 

Η Εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση συγκέντρωσης κεφαλαίου (cash pooling) με την συνδεδεμένη εταιρεία Omega Pharma 

Capital NV σε επίπεδο ομίλου. 

 

Οι καταθέσεις στις τράπεζες τοκίζονται με τα προσφερόμενα επιτόκια και τα έσοδα από τόκους των καταθέσεων όψεως και 

του cash pooling λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο του δεδουλευμένου και περιλαμβάνονται στους πιστωτικούς τόκους 

και συναφή έσοδα (σημείωση 8). 

 

17. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 

 
 

18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 

Τα αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως: 

31.12.2016 31.12.2015

Προκαταβολές στο προσωπικό 83 2.950

Προκαταβολές προμηθευτών 658 6.989

Χρεώστες διάφοροι 167.791 154.781

Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο 106.008 106.406

Σύνολο 274.540 271.126

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών λοιπών απαιτήσεων -154.781 -154.781

Καθαρό ποσό λοιπών απαιτήσεων 119.759 116.345

154.781 154.781

0 0

154.781 154.781

Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2015

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση 

Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2016

31.12.2016 31.12.2015

Ταμείο 2.558 8.234

Καταθέσεις όψεως 4.204.026 2.965.390

Cash pooling 964.176 3.154.042

Σύνολο 5.170.759 6.127.665

31.12.2016 31.12.2015

Αριθμός κοινών μετοχών 1.160.830 1.160.830

Ονομαστική αξία μετοχών 14,67 14,67

Σύνολο 17.029.376 17.029.376
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19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 
 

 

. 

Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης έχει ως εξής: 

 

 
 

 

 

Για την χρήση 2016 οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού   προσδιορίσθηκαν βάσει αναλογιστικής μελέτης. Οι 

σημαντικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της συνολικής υποχρέωσης είναι οι εξής: 

 

 
 

 

 

20. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

H Εταιρεία, στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, αποδέχεται επιστροφές εμπορευμάτων, τα οποία πρόκειται να 

λήξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

 

 

31.12.2016 31.12.2015

Τακτικό αποθεματικό 18.794 18.794

Έκτακτα αποθεματικά 25 25

Σύνολο 18.819 18.819

31.12.2016 31.12.2015

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 218.248 136.576

Σύνολο 218.248 136.576

136.576 148.413

Αναπροσαρμογή αναλ.μελέτης 2015 125.028 32.455

Επίδραση στα αποτελέσματα τρέχουσας περιόδου 58.176 0

Πληρωθείσες παροχές -25.650 0

Καταχωρημένα στην καθαρή Θέση Κερδη/(Ζημίες) -75.882 -44.292

218.248 136.576

Καθαρή Υποχρέωση 01.01.2016 

Καθαρή Υποχρέωση 31.12.2016 

31.12.2016 31.12.2015

% %

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,00% 3,00%

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,10% 1,90%

31.12.2016 31.12.2015

Πρόβλεψη επιστροφών πωλήσεων 285.359 178.108

Πρόβλεψη αποζημίωσης πελατών 0 23.728

Σύνολο 285.359 201.836
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21. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

22.  ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

 

Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

23. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Οι υποχρεώσεις προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

24. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

25. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 

 

Τα δεδουλευμένα έξοδα χρήσεως αναλύονται ως εξής: 

31.12.2016 31.12.2015

Προμηθευτές εσωτερικού 1.395.286 2.693.352

Προμηθευτές εξωτερικού 399.424 895.634

Προκαταβολές πελατών 419.074 0

Σύνολο 2.213.784 3.588.986

31.12.2016 31.12.2015

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 0 55.959

ΦΜY & Εισφορά Αλληλεγγύης 92.058 77.251

Λοιποί φόροι 12.115 18.881

Σύνολο 104.173 152.091

31.12.2016 31.12.2015

ΙΚΑ 99.861 97.958

TΣΜΕΔΕ 11.763 0

ΤΑΥΦΕ 12.540 6.230

Σύνολο 124.165 104.187

31.12.2016 31.12.2015

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 3.838 16

Λοιπές υποχρεώσεις 13.120 15.695

Σύνολο 16.958 15.711
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26. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 

Οι αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα είναι οι εξής: 

 

    01.01 - 31.12.2016   01.01 - 31.12.2015 

Αμοιβές Διοικητικών στελεχών 247.845   234.842 

    247.845    234.842 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

Πρόβλεψη αμοιβών έμμισθου προσωπικού 225.841 184.166

Λοιπά δεδουλευμένα έξοδα 112.339 155.274

Σύνολο 338.180 339.440
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27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών και αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

Αγορές από 

συνδεδεμένα μέρη

Πωλήσεις υπηρεσιών 

σε συνδεδεμένα μέρη

Αγορές από 

συνδεδεμένα μέρη

Πωλήσεις 

υπηρεσιών σε 

συνδεδεμένα 

μέρη

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

OMEGA ALPHARM CYPRUS LTD 424.854 401.812

RICHARD BITTNER AG  (OMEGA BITTNER) 16.694

OMEGA PHARMA NV 162.767 220.776 3

OMEGA PHARMA CAPITAL N.V 7.758 2.441 18.448 7.522

OMEGA PHARMA HOLDING BV

OMEGA PHARMA DEUTSCHLAND 701

OMEGA PHARMA INTERNATIONAL N.V. 2.599.110 90.496 2.322.168 34

OMEGA PHARMA INNOV. & DEVELOPMENT N.V. 1.099.968 868.881

MEDGENIX NV 655

LABORATORIE DE LA MER 1.696.191 1.260.695

Σύνολο 5.566.496 517.791 4.707.661 410.026

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015
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Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις

Ποσά ανεξόφλητων υπολοίπων με συνδεδεμένα 

μέρη

OMEGA ALPHARM CYPRUS LTD 87.955 99.682

OMEGA PHARMA NV 162.767 3 220.776 3

OMEGA PHARMA CAPITAL NV 7.758

OMEGA PHARMA LTD 60 60

OMEGA PHARMA INTERNATIONAL N.V. 204.175 34 327.705 34

OMEGA PHARMA INNOV. & DEVELOPMENT N.V. 1.099.968 635.519

CHEFARO UK

MEDGENIX NV 655 655

LABORATORIE DE LA MER 95.412 57.672

Σύνολο 1.570.081 88.707 1.241.672 100.435

31.12.2016 31.12.2015
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28. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

28.1 Νομικές υποθέσεις 

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά τρίτων είναι συνολικού ύψους € 1.789.136.  Η Εταιρεία έχει σχηματίσει τις απαραίτητες προβλέψεις απομείωσης των απαιτήσεων αυτών 

με βάση το ποσό που αναμένεται να ανακτηθεί. 

Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε δικαστικές διαμάχες με τρίτους. 

 

28.2 Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 για την οποία έχει λάβει γνωστοποίηση για εντολή φορολογικού ελέγχου. Για τις χρήσεις 2011 – 2014 

διενεργήθηκε έλεγχος βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/94 από την ελεγκτική Εταιρεία PriceWaterhouseCoopers Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εκδόθηκε 

το προβλεπόμενο από τη Νομοθεσία φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Για την  χρήση 2015 διενεργήθηκε έλεγχος βάσει της παραγράφου 5 του 

άρθρου 82 του Ν. 2238/94 από την ελεγκτική Εταιρεία Εταιρεία Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε και εκδόθηκε το προβλεπόμενο από τη Νομοθεσία 

φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη   . Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη από την ελεγκτική Εταιρεία Ernst & Young 

(Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. βάσει του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την δημοσίευση των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

 

28.3 Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 έχουν ως ακολούθως: 

 

Πληρωτέα 

 

  31.12.2016     31.12.2015  

Εντός 1 έτους 373.600 322.000

Από 2 μέχρι 5 έτη 1.494.400 1.288.000

Πάνω από 5 έτη - -
Σύνολο 1.868.000 1.610.000
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29. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει, από την χρονολογία των Οικονομικών Καταστάσεων έως και το χρόνο υποβολής της έκθεσης, που να είναι ζημιογόνα και να 

δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων ή να απαιτούν αποκάλυψή τους στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης.  

 

Επίσης δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψή τους στους εταίρους και στους τρίτους, προκειμένου 

να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.  

 

 

 

Για την Εταιρεία 

 

Λουκάς Χαλακατεβάκης Geert Cools      Xρήστος Κ. Παπαζαχόπουλος  Αρετή Ν.Αγάθου 

  

 

  

Πρόεδρος Δ.Σ. 

Α.Δ.Τ AM588300 

Μέλος του Δ.Σ. 

ΑΡ.ΔΙΑΒ.EJ363175 

Οικονομικός Διευθυντής 

Α.Δ.Τ. ΑΒ980664 

Προϊστάμενη λογιστηρίου 

Α.Δ.Τ. ΑΜ 047539 
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