
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 

Χρήση 2017 (1/1/2017-31/12/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

‘Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου  3 

‘Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 9 

Ισολογισμός 13 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

15 

16 

Προσάρτημα επί των Οικονομικών καταστάσεων 17-29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

(ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 18η Εταιρική χρήση 1.1.2017-31.12.2017) 
 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ έχει την τιμή να υποβάλλει την 
έκθεση των πεπραγμένων για την 18η εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 
2017. 
 
Α. Εξέλιξη εργασιών και οικονομική θέση. 
 

Η 18η εταιρική χρήση της ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ που έκλεισε με ικανοποιητικά 
αποτελέσματα ήταν για την εταιρεία μας μια περίοδος πραγματικής ανάκαμψης σε όλου τους τομείς 
σχεδόν της δραστηριότητάς μας. Η εταιρεία με την συνεχή άνοδο των εργασιών της, είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια και να προχωρά προς τα εμπρός.  
 
Β. Ανάλυση στοιχείων ισολογισμού.  
 
Το αναπόσβεστο σύνολο του πάγιου ενεργητικού ανέρχεται στο πόσο ΕΥΡΩ 732.991,16. 
 
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό ΕΥΡΩ 35.415.386,06. 
 
Τελειώνοντας την ανάλυση των στοιχείων του ενεργητικού πρέπει να επισημάνουμε ότι το Γενικό 
Σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 36.164.339,13. 
 
Τα ίδια κεφάλαια του παθητικού ανέρχονται   στο ποσό ΕΥΡΩ 11.145.071,26. 
 
Επίσης, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται  στο ποσό ΕΥΡΩ 25.011.311,64. 
 
Συνοψίζοντας την ανάλυση των στοιχείων του παθητικού πρέπει να επισημάνουμε ότι το Γενικό 
σύνολο του Παθητικού ανέρχεται  στο ποσό ΕΥΡΩ 36.164.339,13. 
 
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 17.949.175,66 ΕΥΡΩ καθώς και τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης τα οποία 
ανήλθαν σε 7.275.065,05. Τέλος τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.691.973,02 ΕΥΡΩ. 
 
Γ. Λογιστικές Αρχές. 
 

1) Η αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγινε στην αξία κτήσης τους.   
2) Οι αποσβέσεις  των παγίων στοιχείων στην παρούσα χρήση πραγματοποιήθηκαν 

βάση της διατάξεως του Ν.4172/2013  
3) Δεν χρειάστηκε να γίνει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού δεδομένου ότι 

κανείς εργαζόμενος δεν πληρούσε προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, όπως 
αυτό ερμηνεύθηκε από την ολομέλεια των νομικών συμβούλων του κράτους. 

 
Δ.  Χειρισμός οικονομικού κινδύνου. 

 
        Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση των οικονομικών επίσημων 
εγγράφων: 

 

 Πιστωτικός κίνδυνος 

 Κίνδυνος αγοράς 

 Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε καθέναν από τους παραπάνω κινδύνους. 
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Είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που αναφέρονται 
παραπάνω. 

 
 
1. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημιάς στην Εταιρεία, αν ένας πελάτης 
ή χρεώστης αποτύχει να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις ενός οικονομικού επίσημου 
εγγράφου και προκύπτει κυρίως από τις απαιτήσεις της Εταιρείας, από τους πελάτες.   
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω των πωλήσεων της. Υπάρχουν απαιτήσεις 
από πελάτες ποσού € 5.393.873,75 από επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες ποσού € 
1.832.717,58  που αντιπροσωπεύουν το 40,26% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.  Ο μέσος 
χρόνος είσπραξης των εμπορικών απαιτήσεων της εταιρείας είναι 12 μήνες διότι αφορούν 
απαιτήσεις από πωλήσεις σε Δημόσια Νοσοκομεία.  

 
Μια περίληψη της ενηλικίωσης των απαιτήσεων είναι ως κάτωθι:     
 
 
    

 Υπόλοιπο 0-90 Μέρες 90-180 Μέρες 180-360 Μέρες 360-720 Μέρες 720< 

Μια ανάλυση της ηλικίας των 

ενεργητικών στοιχείων που δεν είναι 

ληξιπρόθεσμα  
      

A. Πελάτες 5.393.873.75 3.363.551.21    2.030.322.54 

Β      Γραμμάτια εισπρακτέα 

          (μεταχρονολογημένα) 
      

Γ.     Επιταγές εισπρακτέες 

        (μεταχρονολογημένες) 
1.832.717,58      

 
      

 2. Κίνδυνος αγοράς 
                       
                           
Ο Κίνδυνος της αγοράς είναι ο κίνδυνος που αλλάζει τις τιμές στην αγορά, όπως τις τιμές του ξένου 
συναλλάγματος, τις τιμές των επιτοκίων και οι τιμές εξαγοράς θα επηρεάσουν τα εισοδήματα της 
Εταιρείας ή την αξία των μετοχών στα οικονομικά έγγραφα. Ο στόχος του χειρισμού του κινδύνου 
αγοράς είναι να καταφέρουμε και να ελέγξουμε τις εκθέσεις στον κίνδυνο αγοράς μέσα σε αποδεκτές 
παραμέτρους.                 

 
 
Κίνδυνος στην τιμή του επιτοκίου: 

 
Το χρηματοοικονομικό κόστος στη χρήση 2017 ανήλθε στο ποσό 87.656,69 έναντι ποσού 99.346,56 
στη χρήση 2016.  
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Συναλλαγματικός κίνδυνος: 
 

 Η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο κυρίως για την μεταβολή της ισοτιμίας € /USD  λόγω 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  

 
Παρατίθεται ανάλυση των στοιχείων του Ενεργητικού σε Ξ.Ν. την 31.12.2017 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ Ξ.Ν.  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ Ξ.Ν. 186.641,27 $ 
 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΕ Ξ.Ν. 0,00 $    
 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ Ξ.Ν. 0,00$  
 
Άλλοι κίνδυνοι αγοράς 

 
Δεν υπάρχουν. 
 
3. Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Δεν υπάρχει 

 
Μια ανάλυση προθεσμίας των οικονομικών υποχρεώσεων ακολουθεί: 

 

 

Υπόλοιπο 0-90 

Μέρες 

90-180 

Μέρες 

180-

360Μέρες 

360-720 

Μέρες 

720< 

Μια ανάλυση προθεσμίας για τις 
οικονομικές υποχρεώσεις που 
δείχνουν τις συμβατικές προθεσμίες 
του υπολοίπου 

€ € € € € € 

A.      Προμηθευτές 5.474.653,63   691.907,73  4.782.745,90   
B.      Γραμμάτια πληρωτέα 
(μεταχρονολογημένα)       
Γ.     Επιταγές πληρωτέες 
(μεταχρονολογημένες) 254.132,29         

Δ.      Άλλοι πιστωτές 17.327.724,57      

  100% 76% 24%    
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 
 

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ           

  ΧΡΗΣΗ 2017 

    
ΧΡΗΣΗ 2016 

 
  

     

1 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = 35.415.386,26   

97,93% 

 = 31.026.280,31  

97,68% 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  36.164.339,33     31.762.953,57   

              

2 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ = 11.145.071,46   

44,55% 

 = 9.834.136,83  

44,85% 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  25.019.267,87     21.928.816,74   

              

3 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ = 11.145.071,46   

1520,49% 

 = 9.834.136,83  

1386,48% 

 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  732.991,16     709.287,44   

              

4 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = 35.415.386,26   

141,60% 

 = 31.026.280,31  

141,51% 

 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  25.011.311,64     21.925.866,73   

              

5 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ = 10.404.074,62   

29,38% 

 = 9.100.413,58  

29,33% 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  35.415.386,26     31.026.280,31   

            

            
 

Β.  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ           

              

6 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

= 
1.691.973,02   

15,18% 

 = 2.444.376,71  

24,86% 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11.145.071,46     9.834.136,83   



7 
 

              

7 
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

= 
7.275.065,05   

40,53% 

 = 7.127.276,77  

40,24% 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17.949.175,66     17.709.732,54   

              

8 
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

= 
7.275.065,05   

68,16% 

  7.127.276,77  

67,35% 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10.674.110,61     10.582.455,77   

              

9 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

= 
17.949.175,66   

161,05% 

 = 17.709.732,54  

180,08% 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11.145.071,46     9.834.136,83   

              

10 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  

= 

10.674.110,61   

108,57% 

  10.582.455,77  

126,35% 

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9.831.800,14 
    

8.375.792,03 
  

      

            

             

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ            

              

11 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

.= 
6.419.127,11   

131 ΗΜΕΡΕΣ 
= 6.696.312,13  

138 ΗΜΕΡΕΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 17.949.175,66     17.709.732,54  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Tονίζεται  ότι δεν προκύπτουν περιβαλλοντικά θέματα ή   επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την 

ασφάλεια από την λειτουργία της εταιρίας. 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευαισθησίας πραγματοποιούνται σχετικές ενέργειες ενημέρωσης ή και 

συμμετοχής σε δράσεις που πραγματοποιούν κοινωνικοί φορείς. Μία από αυτές τις ενέργειες είναι 

και η ανακύκλωση του χαρτιού που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  

Παράλληλα η Εταιρεία προσπαθεί να μειώσει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, αντικαθιστώντας 

παλαιότερο εξοπλισμό που αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της, με νέα μηχανήματα και 

ελέγχοντας σε τακτική βάση το σύστημα κλιματισμού στους χώρους εργασίας. 

Όσον αφορά τα εργασιακά θέματα η Εταιρεία έχει ως βασικό άξονα, το σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την ίση μεταχείριση στην απασχόληση.  Θεωρεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό της 

αποτελεί το βασικότερο παράγοντα της εξέλιξής της και επενδύει σε αυτό, φροντίζοντας για τη 

συστηματική επιμόρφωσή του και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για προαγωγές και επαγγελματική 

σταδιοδρομία. Παράλληλα εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης κάθε 

εργαζομένου της.  

Τέλος, η Εταιρεία διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της 

στο οποίο τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.  

 
Υποβάλλοντες στην κρίση σας τη σύντομη αυτή έκθεση για τα πεπραγμένα στην παρούσα 
διαχειριστική περίοδο, τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017 την ανάλυση των λογαριασμών 
«Αποτελέσματα Χρήσης» και «Διάθεσης Αποτελεσμάτων», το Προσάρτημα και την Έκθεση Ελεγκτών 
παρακαλούμε κ.κ Μέτοχοι να μας απαλλάξετε καθώς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017. 
 

 
 

Αθήνα 30 Ιουνίου 2018 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Πρόεδρος Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος                      Αντιπρόεδρος του Δ.Σ                              Τα μέλη του Δ.Σ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της «ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΒΟΚΑΤΕ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως και την Κατάσταση Μεταβολών 

Ιδίων Κεφαλαίων που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 

της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΒΟΚΑΤΕ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.  

 
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 

1. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 

αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν 

έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και 

των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 

σχηματίσει σχετική 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.   

 

2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας 

πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 390 χιλ. περίπου με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε 

εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 390 χιλ περίπου, τα ίδια κεφάλαια να 

εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 390 χιλ περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα 

κατά  ευρώ 170 χιλ περίπου. 

 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο 

των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον 
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Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις 

απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι 

τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 

για γνώμη με επιφύλαξη. 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας 

όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός 

και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 

δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές 

τις ενέργειες. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη 

μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι 

ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται 

να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 

των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 

τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο 

κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από 

αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 
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πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό 

το  σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής 

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν 

για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού 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 Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31/12/2017. 
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β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΒΟΚΑΤΕ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 
 

Αθήνα,   3 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

ΚΟΥΤΡΑΣ ΗΛ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΫΔΕΝ 8 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2017 

Ποσά   31.12.2017   31.12.2016 

        
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Ενσώματα πάγια       
Ακίνητα   267.354,69   270.143,31 
Μηχανολογικός εξοπλισμός   0,02   0,02 
Λοιπός εξοπλισμός   51.901,43   61.844,41 
Επενδύσεις σε ακίνητα   0,00   0,00 
Λοιπά ενσώματα στοιχεία   0,00   0,00 

Σύνολο   319.256,14   331.987,74 

          
Άυλα πάγια στοιχεία        
Δαπάνες ανάπτυξης   0,00   0,00 
Υπεραξία   0,00   0,00 
Λοιπά άυλα   413.735,02   377.299,70 

Σύνολο   413.735,02   377.299,70 

          
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
υπό κατασκευή 

  0,00   0,00 

Δάνεια και απαιτήσεις   0,00   27.385,82 
Λοιπά στοιχεία   15.961,91   0,00 

Σύνολο   15.961,91   27.385,82 

          
Αναβαλλόμενοι φόροι   0,00   0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   748.953,07   736.673,26 

          
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέματα        
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα   4.406.662,56   3.826.639,05 
Εμπορεύματα   3.136.955,10   2.124.494,26 
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά   3.359.017,56   2.809.831,75 
Προκαταβολές για αποθέματα   453.717,80   273.116,34 
Λοιπά αποθέματα   0,00   0,00 

Σύνολο   11.356.353,02   9.034.081,40 

          
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές         
Εμπορικές απαιτήσεις   6.419.127,11   6.696.312,13 
Δουλευμένα έσοδα περιόδου   16.470,07   16.532,59 
Λοιπές απαιτήσεις   2.630.627,26   1.832.057,71 
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο   6.477.792,58   5.752.306,26 
Προπληρωμένα έξοδα   1.525,20   1.525,20 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   8.513.491,02   7.693.465,02 

Σύνολο   24.059.033,24   21.992.198,91 

Σύνολο κυκλοφορούντων   35.415.386,26   31.026.280,31 

Σύνολο ενεργητικού   36.164.339,33   31.762.953,57 
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Καθαρή θέση 

      

 
Καταβλημένα κεφάλαια 

       

Κεφάλαιο  8.218.000,00   8.218.000,00 
Υπέρ το άρτιο  0,00   0,00 
Καταθέσεις ιδιοκτητών  0,00   0,00 
Ίδιοι τίτλοι  0,00   0,00 

Σύνολο  8.218.000,00   8.218.000,00 

         

         
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο        
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  126.436,28   48.436,28 
Αφορολόγητα αποθεματικά  0,00   0,00 

Αποτελέσματα εις νέο  2.800.635,18   1.567.700,55 

Σύνολο  2.927.071,46   1.616.136,83 

         
Συναλλαγματικές διαφορές   0,00   0,00 

Σύνολο καθαρής θέσης  11.145.071,46   9.834.136,83 

         
Προβλέψεις        
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους  0,00   0,00 
Λοιπές προβλέψεις  0,00   0,00 

Σύνολο  0,00   0,00 

         

Υποχρεώσεις        
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Δάνεια  0,00   0,00 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  0,00   0,00 
Κρατικές επιχορηγήσεις  7.956,23   2.950,01 
Αναβαλλόμενοι φόροι  0,00   0,00 

Σύνολο  7.956,23   2.950,01 

         
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Τραπεζικά δάνεια  314.514,18   314.509,85 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων  0,00   0,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις  5.761.422,56   5.879.894,74 
Φόρος εισοδήματος  381.038,39   616.899,23 
Λοιποί φόροι και τέλη  95.304,67   97.618,30 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  142.015,75   112.920,34 

Λοιπές υποχρεώσεις  17.327.724,57   13.990.943,56 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  33.485,64   0,00 
Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσης υπό 
διακανονισμό 

 955.805,88   913.080,71 

Σύνολο  25.011.311,64   21.925.866,73 

Σύνολο υποχρεώσεων  25.019.267,87   21.928.816,74 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

  36.164.339,33   31.762.953,57 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 2017 

 

  2017 2016 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  17.949.175,66 17.709.732,54 

Κόστος πωλήσεων  10.674.110,61 10.582.455,77 

Μικτό αποτέλεσμα  7.275.065,05 7.127.276,77 

Λοιπά συνήθη έσοδα  4.229,84 4.183,70 

    

Έξοδα διοίκησης  461.919,20 373.046,30 

Έξοδα διάθεσης  6.889.369,88 5.500.013,93 

Λοιπά έξοδα και ζημιές  666.123,78 70.654,81 

Απομειώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων   0,00 0,00 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων 

   

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία  643.091,28 240.104,57 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων  49.178,28 98.003,46 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή 
ευκαιρίας 

   

Λοιπά έσοδα και κέρδη  1.586.428,59 866.109,92 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  1.540.580,18 2.391.963,38 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  239.049,53 151.759,89 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  87.656,69 99.346,56 

Αποτέλεσμα προ φόρων  1.691.973,02 2.444.376,71 

Φόροι εισοδήματος  381.038,39 616.899,23 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  1.310.934,63 1.827.477,48 
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

  Κεφάλαιο 
Υπέρ το 

άρτιο 
Καταθέσεις 
Ιδιοκτητών 

Ίδιοι Τίτλοι 
Διαφορές 
εύλογης 

αξίας 

Αποθεματικά 
νόμων και 

κατ/κού 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2016 8.218.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  48.436,28  0,00  -259.776,93  8.006.659,35  

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Εσωτερικές μεταφορές 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Διανομές μερισμάτων 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Αποτελέσματα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.827.477,48  1.827.477,48  

Υπόλοιπο 31.12.2016 8.218.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  48.436,28  0,00  1.567.700,55  9.834.136,83  

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  78.000,00 0,00  -78.000,00  0,00  

Εσωτερικές μεταφορές 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Διανομές μερισμάτων 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Αποτελέσματα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.310.934,63  1.310.934,63  

Υπόλοιπο 31.12.2017 8.218.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  126.436,28  0,00  2.800.635,18  11.145.071,46  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 (1/1 -31/12/2017) 

Λ. Γούναρη 150, Γλυφάδα   

 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ : 122061801000 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και 

κατατάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 

4308/2014. 

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία 

με τον νόμο 4308/2014. 

 

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η 

εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται σε εύλογες αξίες μείον αποσβέσεις. 

Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές 

ανά τετραετία ή και συντομότερα όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς. Η 

επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται με τη Συγκριτική Μέθοδο (Comparative Method). 

Τα ιδιοσχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη 

οικονομική ζωή τους. 

 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται σε εύλογες αξίες μη υποκείμενες σε 

απόσβεση. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες 

εκτιμητές ανά διετία ή και συντομότερα όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες της 

αγοράς και οι διαφορές εύλογης αξίας αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Κέρδη & ζημιές 

από επιμέτρηση στην εύλογη αξία» της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η επιμέτρηση 

στην εύλογη αξία γίνεται με τη Συγκριτική Μέθοδο. 



18 
 

 

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και 

μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές 

απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα 12-16% 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι 

αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων 

στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου 

αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή 

τους. 

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη 

οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες 

απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. 

 

5. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί 

συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις 

εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που 

εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών. 

 

6. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις»), 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές 

(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
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7. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης 

αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

8. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και 

υλικά) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την 

μέθοδο του μέσης τιμής. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των 

αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία όταν αυτή είναι μικρότερη του 

κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος 

πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων 

ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι 

«Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση. 

 

9. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης 

μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

 

10. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 

ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

 

11. Οι επενδύσεις σε στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου, επιμετρούνται σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς, στην εύλογη αξία τους. Οι διαφορές εύλογης αξίας του 

εμπορικού χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται ως κέρδη/ζημίες στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

προσδιορίζεται βάσει των χρηματιστηριακων τους τιμών. 

 

12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αγνωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 

κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 
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13. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία  

υπολογίζονται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της 

προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). 

 

14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

 

15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους 

ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη 

σταθερή μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα). 

 

16. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το 

διακανονισμό τους. 

 

17. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό 

των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία 

προκύπτουν. 

 

18. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της 

φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο 

εισοδήματος και προσαυξήσεις. 
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19. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον 

αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά 

τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη 

από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή 

η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με 

βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του 

οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους 

λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη 

συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν 

εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα 

αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

 

20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

 

21. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο 

νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας 

με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε 

περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία 

κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται 

με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές διαφορές που 

προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους 

με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή 

κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

 

22. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδρομικά με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 

καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και 

λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 
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β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

23. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 

περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

24. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
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Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη 

συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων. 

Πίνακας μεταβολών 

ενσώματων πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Γήπεδα Κτίρια  
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.1.2016 231.231,00 69714,85 8.234,11 440.371,58 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 43.950,45 

Κεφαλαιοποίηση τόκων         

Διαφορά αναπροσαρμογής         

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου         

Υπόλοιπο 31.12.2016 231.231,00 69,714,85 8.234,11 484.322,03 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 
        

Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 28.057,25 7.464,11 394.034,10 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 2.745,29 769,98 28.443,52 

Διαφορά αναπροσαρμογής         

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απομειώσεις περιόδου         

Αναστροφές απομειώσεων 

περιόδου 
        

Μεταφορές περιόδου         

Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 30.802,54 8.234,09 422.477,62 

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2016 
231.231,00 38.912,31 0,02 61.844,41 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.1.2017 231.231,00 69.714,85 8.234,11 484.322,03 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 23.578,76 

Κεφαλαιοποίηση τόκων         

Διαφορά αναπροσαρμογής         

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου         

Υπόλοιπο 31.12.2017 231.231,00 69.714,85 8.234,11 507.900,79 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 
       

Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 30.802,54 8.234,09 422.477,62 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 2.788,62 0,00 33.521,74 

Διαφορά αναπροσαρμογής         

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απομειώσεις περιόδου         

Αναστροφές απομειώσεων 

περιόδου 
        

Μεταφορές περιόδου         

Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00 33.591,16 8.234,09 455.999,36 

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2017 
231.231,00 36.123,69 0,02 51.901,43 
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Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων 
Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2016 2.974.990,75 

Προσθήκες περιόδου 175.209,75 

Κεφαλαιοποίηση τόκων   

Μειώσεις περιόδου   

Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2016 3.150.200,50 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2016 2.648.349,67 

Αποσβέσεις περιόδου 124.551,13 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   

Απομειώσεις περιόδου   

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου   

Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2016 2.772.900,80 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 377.299,70 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2017 3.150.200,50 

Προσθήκες περιόδου 218.118,35 

Κεφαλαιοποίηση τόκων   

Μειώσεις περιόδου   

Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2017 3.368.318,85 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2017 2.772.900,80 

Αποσβέσεις περιόδου 181.683,03 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   

Απομειώσεις περιόδου   

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου   

Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2017 2.954.583,83 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017 413.735,02 
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1. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα 

σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ. 7 άρθρου 29) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

2. Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία 

δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της 

κλειόμενης περιόδου, και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους. (παρ. 9 άρθρου 

29) 

Δεν υπήρξαν τέτοιου είδους γεγονότα. 

 

3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29) 

Οι μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

(Εμπορικό χαρτοφυλάκιο) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο  

Εύλογη αξία 31.12.2016 5.752.306,26 

Προσθήκες 2017 2.463.732,30 

Μειώσεις 2017 -2.381.337,26 

Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 
2017 

643.091,28 

Εύλογη αξία 31.12.2017 6.477.792,58 

 

 

4. Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29) 

Το μετοχικό  κεφάλαιο της εταιρείας την 31/12/2017 ανέρχεται σε 280.000 μετοχές 

ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Η 

μεταβολή του αριθμού των μετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 2017  2016 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους 280.000  280.000 

Εκδοθείσες μετοχές στη διάρκεια του έτους 0  0 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους 280.000  280.000 
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Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» 

Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα. 

 

 
5. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας  

6. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη. 

 

7. Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας που δεν 

περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις 

των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των 

διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση των κινδύνων 

ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης της χρηματοοικονομικής θέσης 

της οντότητας. (παρ. 15 άρθρου 29) 

           Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

8. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20. 

9. Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι 

ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση 

  Τακτικό 
αποθεματικό 

 Ειδικά 
αποθεματικά  

 Εκτακτα 
αποθεματικά   

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1/1/2016  48.436,28  0,00  0,00  48.436,28 

Κράτηση στη διάρκεια 
του έτους 

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

Υπόλοιπο την 31/12/16  48.436,28  0,00  0,00  48.436,28 

Κράτηση στη διάρκεια 
του έτους 

  
55.653,37  0,00  

 
0,00  

 
55.653,37 

Υπόλοιπο την 31/12/17  104.089,65  0,00  0,00  104.089,65 
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που από το νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται 

τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.(παρ.17 άρθρου 29). 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

10. Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών 

και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (παρ. 18 άρθρου 29) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

11. Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29) 

       Η εταιρία για τη χρήση 2017 παρουσιάζει κέρδη μετά φόρων ποσού  €   1.310.934,63 

τα οποία μεταφέρονται στην επόμενη χρήση ως υπόλοιπο εις νέο. 

 

12. Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο (παρ. 20 άρθρου 29) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

13. Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση (παρ. 21 

άρθρου 29) 

Σύμφωνα με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 στα αποτελέσματα 

περιόδου μετά από φόρους εμφανίζονται κέρδη ποσού € 1.310.934,63.  

14. Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο ισολογισμού στην 

αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά τη 

διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα 

της περιόδου και την καθαρή θέση. (παρ. 22 άρθρου 29) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

15. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 

άρθρου 29)  

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2017 ανήλθε σε: 
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 2017  2016 

Μέσος όρος απασχολούμενων 90  90 

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

 2017  2016 

Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά) 2.317.083,94  1.881.309,00 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές) 606.334,25  473.031,36 

Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου 2.923.418,19  2.354.340,36 

 

 

16. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 
άρθρου 29) 

Η εταιρία δεν έχει χορηγήσει προκαταβολές ή πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 

17. Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η 
οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. (παρ. 26 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

18. Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του 
οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση (παρ. 27 
άρθρου 29). 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

19. Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του 
οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, και η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο 
σύνολο των επιχειρήσεων του στοιχείου της παραγράφου 27 (παρ. 28 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

20. Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 και 28, 
στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες. Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις 
αυτές, γίνεται αναφορά του σχετικού γεγονότος (παρ. 29 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

21. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)  

 2017  2016 

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου της περιόδου 139.724,76  84.000,00 
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22. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29) 

Δεν υφίστανται συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 

23. Αμοιβές νόμιμου ελεγκτή περιόδου (παρ. 32 άρθρου 29) 

 2017  2016 

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

6.600,00  6.600,00 

Για τον έλεγχο φορολογικής συμμορφώσεως 12.000,00  12.000,00 

 

24. Αξία περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση εντός των επόμενων 12 μηνών (παρ. 

33 άρθρου 29) 

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει καμία απόφαση για εκποίηση περιουσιακών 

στοιχείων. 

 

 

Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή 

 

Βεβαιώνουμε ότι το περιεχόμενο των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων  που 

αποτελείται από 29 σελίδες είναι αυτό που αναφέρουμε στην έκθεση ελέγχου που 

χορηγήσαμε με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2018. 

 

 

 

Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Κούτρας Γρηγόρης 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13601   

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ  A.M.  111 

 
 


