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Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τις
Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 που έχουν συνταχθεί
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά µε τη δραστηριότητα
της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό
Συμβούλιο πορεία την επόμενη χρήση. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που της
Εταιρείας ενδέχεται να αντιμετωπίσει στην επόμενη χρήση.

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α/ Περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1991 στην Ελλάδα, και σήμερα κατέχει την 3η θέση στην αγορά των
δερμοκαλλυντικών προϊόντων στο χώρο του φαρμακείου και έχει ισχυρή παρουσία στον τομέα των προϊόντων
υγιεινής σώματος και στόματος.
Β/ Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές
Ο Όμιλος βασίζει την στρατηγική του σε μία συνέχεια των δραστηριοτήτων του, που εκτείνονται από την Υγεία
στην Ομορφιά.
Αυτή η βασική στρατηγική επιλογή τον διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, από την ίδρυσή του.
Ειδικότερα, ακολουθώντας την πολιτική του Ομίλου, η Εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα στην Ελλάδα κυρίως μέσω
των φαρμακείων. Οι φαρμακοποιοί εμπιστεύονται τα προϊόντα και παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές στους
καταναλωτές, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την σωστή και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων από
τους τελευταίους.
Το σχέδιο TRAJECTOIRE 2018, ολοκληρώνεται έχοντας επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν τον Δεκέμβριο 2014 και
είναι:
α/ Βελτίωση του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού πλαισίου των συνταγογραφούμενων φαρμάκων
β/ Ενίσχυση της θέσης των δερμοκαλλυντικών, με την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων, γύρω από την
μάρκα Eau Thermale Avène και κερδίζοντας μερίδια αγοράς
γ/ Εφαρμογή του μοντέλου από την Υγεία στην Ομορφιά
δ/ Αποτελεσματικότερο επιχειρησιακό μοντέλο με τη βελτίωση της ευρωστίας των διαδικασιών
Το πενταετές πλάνο 2017-2021 προβλέπει μέση αύξηση των πωλήσεων της πενταετίας 3,5% και μέση αύξηση του
λειτουργικού αποτελέσματος 3,3%.

Γ/ Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης
Η Εταιρεία εφαρμόζει τις αρχές διοίκησης που είναι οι εξής:
α/ Προγραμματισμός
Προσδιορισμός των στόχων, της στρατηγικής, των τακτικών, των ενεργειών και των μέσων που θα
χρησιμοποιηθούν
β/ Οργάνωση
Ο καταμερισμός του συνολικού έργου σε επιμέρους εργασίες και καθήκοντα
γ/ Διοίκηση των ανθρώπινων πόρων
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Η διοίκηση σκοπό έχει είτε ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά, είτε σε αποτελεσματική ομαδική συνεργασία να
συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων
δ/ Έλεγχος
Με τον καθορισμό προτύπων (KPI’s) μετρούνται τα αποτελέσματα, γίνεται σύγκριση με τους στόχους,
εντοπίζονται και μετρούνται οι αποκλίσεις μεταξύ στόχων και αποτελεσμάτων, αναλύονται οι τυχόν αποκλίσεις
και καθορίζονται διορθωτικές ενέργειες για την εξάλειψη αυτών
Δ/ Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων
O κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε € 25.512.234 και το κόστος των πωλήσεων σε € 10.018.469
προκύπτοντας μικτό αποτέλεσμα (κέρδος) από την εκμετάλλευση ποσού € 15.493.765 έναντι € 14.566.225 το
2016 (επί των πωλήσεων 60,73% το 2017, έναντι 58,32% το 2016).
Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 1.264.039 έναντι € 1.161.795 το 2016 δηλαδή αυξήθηκαν κατά
8,80%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 708.542 έναντι κερδών € 749.769 το 2016, δηλαδή μειώθηκαν
κατά 5,49%.
Το Ενεργητικό της Εταιρείας ανήλθε σε € 9.664.485 έναντι € 8.883.804 το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 8,79%,
ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε σε € 5.543.079 έναντι € 5.604.783 το 2016, παρουσιάζοντας μείωση
κατά 1,10%.
2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Α/ Εφοδιαστική Αλυσίδα
Η Εταιρεία αγοράζει προϊόντα, ήτοι δερμοκαλλυντικά προϊόντα από την Pierre Fabre Dermocosmetique και
προϊόντα υγιεινής σώματος και στόματος από την Pierre Fabre Medicament, προκειμένου να τα μεταπωλήσει
στην Ελληνική αγορά, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των εγχώριων πελατών. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα
αποτελεί την κύρια επιχειρηματική λειτουργία της Εταιρείας.
Kατά το 2017, η Εταιρεία αγόρασε από την Pierre Fabre Dermocosmetique δερμοκαλλυντικά προϊόντα αξίας €
9.290.177 και από την Pierre Fabre Medicament προϊόντα υγιεινής σώματος και στόματος αξίας € 1.630.545.
Β/ Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο
Από το 2009 έως το 2017, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, οι σωρευτικές πωλήσεις του υποκλάδου των Καλλυντικών/Φαρμακευτικών συρρικνώθηκαν δραστικά
κατά 39,2%, ενώ και όγκος πωλήσεων κατάγραψε σημαντική υποχώρηση κατά 34,0%. Το 2017 σημειώθηκε μείωση
της αξίας των πωλήσεων καλλυντικών κατά 1,5% αλλά και ταυτόχρονη αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,1%
συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, που σημαίνει ότι φθηνότερα προϊόντα απέφεραν μεγαλύτερο όγκο
πωληθέντων και χαμηλότερες εισπράξεις για τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Τα έσοδα από πωλήσεις δεν συμβαδίζουν με τον όγκο πωλήσεων, καθώς οι ειδικές προσφορές και οι εκπτώσεις
είναι συχνές. Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα οι αγοραστές να είναι ευαίσθητοι στις
τιμές και όχι πιστοί στο σήμα. Αυτό, με τη σειρά του, σήμαινε ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν
νέα προϊόντα και υπηρεσίες, γεγονός που προσφέρει ευκαιρίες για νέους νεοεισερχομένους στην αγορά.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της αγοράς είναι το υψηλό επίπεδο των εισαγωγών. Οι αμερικανικές
εταιρείες είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές, σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω περιφερειακών διανομέων
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αν και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες των ΗΠΑ όπως η Avon, η Procter & Gamble
και η Estée Lauder δουλεύουν καλά στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από πολλούς τοπικούς
και διεθνείς παίκτες, κυρίως από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία.
Τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν στραφεί όλο και περισσότερο σε ελληνικά εμπορικά σήματα
ή έχουν επιλέξει φυσικά, οικολογικά προϊόντα.
Οι αγορές με γνώμονα τις τιμές έχουν ευνοήσει τα ηλεκτρονικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ σε βάρος των
λιανοπωλητών ομορφιάς, παρά το επιθετικό μάρκετινγκ και τις ειδικές προσφορές του τελευταίου. Οι έμποροι
4

ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
01/01/2017 - 31/12/2017
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
λιανικής πώλησης τροφίμων (σουπερ-μαρκετ) και οι άμεσοι πωλητές επωφελήθηκαν από τα συμφέροντα των
καταναλωτών, αφού κινήθηκαν από προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα μαζικής κατανάλωσης.
Τα προϊόντα μαζικής κατανάλωσης στην αγορά ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερα χαρακτηριστικά μάρκας
premium με χαμηλότερη τιμή από τις ιδιωτικές ετικέτες. Επιπλέον, τα "φαρμακευτικά" προϊόντα (δηλαδή οι
εταιρείες που χρησιμοποιούν το κανάλι φαρμακείων για την προώθηση των προϊόντων τους - γνωστά και ως
"cosmoceuticals") γνώρισαν ανάπτυξη, καθώς πολλοί καταναλωτές τους αντιλαμβάνονται ως ασφαλέστερα από τα
προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο μέσω άλλων καναλιών. Τα μαζικά και σχετικά φθηνά προϊόντα, τα οποία
διατίθενται στο εμπόριο ως πολυτελή, έχουν καλές αποδόσεις λόγω των καναλιών άμεσης πώλησης, τα οποία
έχουν επεκταθεί λόγω της υψηλής ανεργίας.
Γ/ Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται
Οι κυριότερες προκλήσεις για τον κλάδο: Η οικονομική ύφεση και η αβεβαιότητα επιμένουν όπως και η πτώση
του διαθέσιμου εισοδήματος και της κατανάλωσης διαμορφώνοντας ένα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον.
Επιπρόσθετα, οι αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών συμπιέζουν τα περιθώρια κερδοφορίας, όπως άλλωστε
και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός.
Ωστόσο, ο κλάδος έχει αναπτύξει τη δυναμική του, έχει στιβαρά θεμέλια και μπορεί να αναδείξει τα δυνατά του
σημεία (υψηλή πιστότητα-brand loyalty, ισχυρή παρουσία εγχώριων παραγωγών στο εξωτερικό, οργανωμένο
δίκτυο διανομής στη χώρα) και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται (αύξηση εξαγωγών και βαθμού
διείσδυσης σε ξένες αγορές, ανάπτυξη νέων, μοναδικών φυτικών προϊόντων βάσει των εγχώριων πρώτων υλών
κλπ).
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Α/ Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι περιορισμένες λόγω της έλλειψης παραγωγής στην Ελλάδα.
Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας έχει εγκαταστήσει συστήματα Led για τον
φωτισμό των γραφείων της στην Αθήνα.
Β/ Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες
Η Εταιρεία συμμετέχει στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, το οποίο
οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ) σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ
106453/20-2-2003 και 118019/18-3-2009.
Επίσης για την προστασία των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος, η διαχείριση των ακατάλληλων και προς
καταστροφή εμπορευμάτων, γίνεται σε εγκεκριμένες προς τον σκοπό αυτό εγκαταστάσεις στο εξωτερικό.
Γ/ Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών
Δεν υπάρχουν.
4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Α/ Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών
Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή άλλων πτυχών.
Στο κέντρο είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και διαχειρίζεται οποιαδήποτε ζητήματα διαφορετικότητας με δίκαιο
και ευαίσθητο τρόπο.

Β/ Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνδικαλιστική ελευθερία
Η Εταιρεία σέβεται απολύτως τα δικαιώματα των εργαζομένων και εφαρμόζει την εργατική νομοθεσία.
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Στην εταιρεία δεν δραστηριοποιείται σωματείο εργαζομένων.
Γ/ Υγιεινή και ασφάλεια, συστήματα εκπαίδευσης
Η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για την Εταιρεία. Επίσης, η
Εταιρεία παρέχει στους εργαζόμενους δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων τους εφαρμόζοντας
προγράμματα συστηματικής εκπαίδευσης και σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης και ανταμοιβής, ώστε να
εξασφαλίζει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη και ανάδειξη.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤ.
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝ. ΠΑΓΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤ.

1.264.039

85,03%

1.486.534

8.339.620

1.324.865

150,46%

ΣΥΝ.ΠΑΓΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.324.865

ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ

8.339.620

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

9.664.485

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.486.534

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5.543.079

5.543.079
9.664.485

154,66%

7.628.639

136,11%

5.604.783

15,89%

8.339.620

1.486.534

1.161.795
751.202

5.543.079

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΗ 2016

1.255.165

16,45%

7.628.639

112,20%

751.201

59,85%

1.255.165

86,29%

7.628.639

85,87%

8.883.804

26,82%

751.200

13,40%

5.604.783

57,36%

5.604.783

63,09%

8.883.804

6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
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Η πορεία της Εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπ' όψιν τα μέτρα
που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και την προσπάθεια για την καλύτερη οργάνωση της
σε όλους τους τομείς δραστηριότητας καθώς και την όσο δυνατό μεγαλύτερη αποδοτικότητα των εργαζομένων.
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, η τρέχουσα χρήση 2018 θα έχει
αυξημένη κερδοφορία και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η Εταιρεία δεν έχει ένα ακίνητα.
6.2 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

6.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Εταιρεία την 25.06.2018, παρέλαβε Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου και Φύλλα Προσωρινού Διορθωτικού
Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου, για την χρήση 2012.
Βάσει των προσωρινών φύλλων ελέγχου καταλογίσθηκαν φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 592.936,89.
Η διοίκηση εκτιμά ότι χρήση αυτή έχει παραγραφεί βάση των διατάξεων του φορολογικού πιστοποιητικού.
Τα επόμενα βήματα της εταιρείας θα είναι :
1. Διατύπωση εγγράφως των απόψεών της ενώπιον της φορολογικής αρχής.
2.

Έκδοση από την φορολογική αρχή των οριστικών φύλλων ελέγχου.

3.

Η Εταιρεία θα ζητήσει την επανεξέταση των ευρημάτων του ελέγχου, από την Διεύθυνση Επίλυσης
Διαφορών.

4.

Στην περίπτωση μη λήψης ικανοποιητικής απόφασης από την ΔΕΔ, η Εταιρεία θα ασκήσει προσφυγή
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

6.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Ή ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει, από την χρονολογία του ισολογισμού έως και τον χρόνο υποβολής της
έκθεσης, που να είναι ζημιογόνα και να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των ενεργητικών και παθητικών
στοιχείων του δημοσιευμένου Ισολογισμού ή να απαιτούν αποκάλυψη τους στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις
της κλειόμενης χρήσης. Επίσης δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα, ώστε
να απαιτείται η αποκάλυψη τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία
των δημοσιευμένων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

6.5 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις
αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση του κινδύνου παρακολουθείται από την Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται τους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία. Η Διοίκηση δεν εκτελεί συναλλαγές
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές
δραστηριότητες της Εταιρείας.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Ισολογισμού περιλαμβάνουν διαθέσιμα,
απαιτήσεις και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγμα. Ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται στις διακυμάνσεις
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι εμπορικές συναλλαγές που αφορούν εισαγωγές αγαθών πραγματοποιούνται σε
Ευρώ.
Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των
επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε
προϋπολογιστική βάση. Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και
τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας.
Η εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της, καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω ιδίων κεφαλαίων,
με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνει τα αποτελέσματα της με χρεωστικούς τόκους.

Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχουν σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων μερών. Η έκθεση
σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση.
Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην
καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή σχηματισθείσα πρόβλεψη.
Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσονται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη των αναγκαίων ρευστών διαθεσίμων.
Η Εταιρεία διαχειρίζονται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες πιστώσεις προς χρήση.
6.6 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας, κατά την χρήση 2017 και την 31/12/2017 αντίστοιχα, ήταν τα εξής:

PIERRE FABRE FARMAKA SA
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
SAS
PIERRE FABRE MEDICAMENT SAS
PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE EOOD
PIERRE FABRE SA
Συνολικό ποσό συναλλαγών με
συνδεδεμένα μέρη

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένες
εταιρείες
-

Παροχή
υπηρεσιών
προς
συνδεδεμένες
εταιρείες
271.914

Αγορές από
συνδεδεμένες
εταιρείες
-

Λήψη
υπηρεσιών
από
συνδεδεμένες
εταιρείες
29.167

-

-

10.410.975
1.687.152

-

-

-

-

-

-

271.914

12.098.127

29.167
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PIERRE FABRE FARMAKA SA
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique SAS
PIERRE FABRE MEDICAMENT SAS
Pierre Fabre Dermatologie
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE EOOD
Ποσά ανεξόφλητων υπολοίπων με συνδεδεμένα μέρη

Απαιτήσεις από
συνδεδεμένες
εταιρείες
39.657
960
30.720
71.337

Υποχρεώσεις προς
συνδεδεμένες
εταιρείες
3.617
2.536.432
831.640
3.371.689

Κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη αμοιβές . Την 31η Δεκεμβρίου 2017 δεν οφείλονται αμοιβές στα μέλη της
διοίκησης και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.

Αγία Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2018

GIUSEPPE MELE

MICHAEL DANON

Προέδρος Δ.Σ

Μέλος ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο
XAVIER BENOIST

Μέλος ΔΣ

PATRICIA-PAULA-JULIETTE GENDELMAN

Μέλος ΔΣ
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Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (η Εταιρεία), οι
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017 τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών
καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της εταιρείας ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική
της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση γνώμης
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 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 την γνώμη μας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών
και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί
αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη
γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες
πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις
οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς
εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες
σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε
τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

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.
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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 προχωρήσει 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,
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.
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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 του άρθρου 43α του K.N. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και το
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 19321
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
8Β ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ 15125
A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 107
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σημ.
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα

01.01 - 31.12.2017

01.01 - 31.12.2016

3
5

25.512.234
(10.018.469)
15.493.765

24.979.583
(10.413.358)
14.566.225

Λοιπά συνήθη έσοδα
4
Έξοδα διοίκησης
5
Έξοδα διάθεσης
5
Έξοδα λειτουργίας - ερευνών - ανάπτυξης
5
Λοιπά έξοδα και ζημιές
6
Λοιπά έσοδα και κέρδη
7
Κέρδη και ζημίες από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων
στοιχείων
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

307.211
(1.734.948)
(12.412.902)
(90.349)
(294.461)
3.248

266.387
(1.670.142)
(11.623.687)
(71.512)
(394.987)
96.614

1.271.564

1.168.898

Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων

8
9

1.864
(9.389)
1.264.039

2.525
(9.628)
1.161.795

Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους

23

(555.497)
708.542

(412.026)
749.769

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισμός

31.12.2017

31.12.2016

10
10

56.780
201.089
257.869

26.404
191.208
217.612

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

10

37.053
37.053

39.000
39.000

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

11
12

72.685
957.258
1.029.943

73.184
925.369
998.553

1.324.865

1.255.165

13

1.852.357
1.852.357

1.464.839
1.464.839

14
27
15
16

5.704.949
71.337
144.014
552.538
14.425
6.487.263

5.063.218
81.263
138.335
869.542
11.442
6.163.799

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

8.339.620

7.628.639

Σύνολο Ενεργητικού

9.664.485

8.883.804

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

Χρηματοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις απο συνδεδεμένα μέλη
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Προπληρωμένα έξοδα

Note
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

31.12.2017

31.12.2016

17

969.508
969.508

969.508
969.508

18
19

350.821
-139.365
305.570
517.026
1.489.985

350.821
-166.155
-402.973
-218.307
751.201

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Λοιπές Προβλέψεις

19
20

655.002
1.979.870
2.634.871

628.126
1.899.694
2.527.820

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Φόρος Εισοδήματος
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Λοιπές υποχρεώσεις
Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

21
22
23
24
27
25
26

422.830
526.116
197.571
263.479
3.371.688
561.633
199.762
5.543.079

456.544
504.107
146.864
246.014
3.396.755
648.323
206.176
5.604.783

Σύνολο Υποχρεώσεων

5.543.079

5.604.783

Σύνολο Καθαρής Θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

9.664.485

8.883.804

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποθεματικό από αναλογιστικά κέρδη/ ζημιές
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Αποθεματικών
Σύνολο Καθαρής Θέσης
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Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016

969.508

Αποθεματικά
νόμων και
καταστατικού
350.821

Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες)

Αποθεματικό
από
αναλογιστικές
ζημιές
(166.155)

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

(402.972)

751.202

26.790

Καθαρά (Κέρδη)/Ζημίες περιόδου
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2017

Αποτελέσματα
εις νέο

969.508

350.821

(139.365)

26.790
708.542

708.542

305.570

1.486.534

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Αγία Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2018
Για την Εταιρεία

GIUSEPPE MELE

MICHAEL DANON

ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΑΣΚΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ

Αρ.Διαβ. YA0451772

Αρ.Διαβ. 13ΒΕ56690

ΑΔΤ 594122

ΑΔΤ AK239333

ΑΔΤ ΑΜ105702

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
01/01/2017 - 31/12/2017
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (εφεξής η
«Εταιρεία») είναι Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των προϊόντων υγείας και
ομορφιάς. Η Εταιρεία συστάθηκε το 1991 είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της είναι
Λ.Μεσογείων 350, στην Αγία Παρασκευή. O μέσος αριθμός του προσωπικού για τη χρήση 2017 ανήλθε σε 136
εργαζόμενους. Η εταιρεία ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι κατά 100% θυγατρική της PIERRE FABRE
DERMOCOSMETIQUE SA, η οποία έχει έδρα στη Γαλλία. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν για
δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 05/07/2018 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, συντάσσει η ανώνυμη εταιρεία PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE SAS
με έδρα την Γαλλία.
Η εταιρεία είναι εγεγραμμένη στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών καθώς και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.)
με αριθμό 25146/01ΑΤ/Β/91/077/06
Και ο αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. είναι 752001000
Η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/2014 κατηγοροποιείται στις μεσαίες οντότητες.
2.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 “Νέα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”.
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 περίοδο είναι
τα εξής :

2.2.1

Ενσώματα πάγια στοιχεία

Αρχική αναγνώριση
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρεμένες αποσβέσεις
υπολογισμένες με βάση την ωφέλιμη ζωή τους που προσδιορίζεται από τον όμιλο, μείον απομείωση. Το κόστος
κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στην λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή εφόσον κριθεί πιο
κατάλληλο, αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν ότι θα προκύψουν μελλοντικά
οικονομικά οφέλη για την εταιρία και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του παγίου μπορεί να επιμετρηθεί
αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του μέρους που αντικαταστάθηκε διαγράφεται. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής του.
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Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες
αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους) .
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 παγίων, ως εξής:
Κτίρια & Τεχνικά έργα:

9 έτη

Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις

5 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός:

5 έτη

Άυλα πάγια (Λογισμικό)

3 έτη

Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Η γη δεν
υπόκειται σε απόσβεση.
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 παύουν να αναγνωρίζονται όταν πουληθούν ή όταν δεν αναμένονται πλέον
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους. 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.

2.2.2

Άυλα πάγια στοιχεία

Αρχική αναγνώριση
Άυλο είναι ένα εξατομικεύσιμο και μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς υλική υπόσταση. Ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο είναι εξατομικεύσιμο σε κάθε μία από τις δύο παρακάτω περιπτώσεις :
α) είναι διαχωρίσιμο, δηλαδή δύναται να διαχωρίζεται ή αποχωρίζεται από την οντότητα και να πωλείται,
μεταβιβάζεται, εκμισθώνεται, ή ανταλλάσσεται, είτε από μόνο του ή μαζί με σχετική σύμβαση, περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση.
β) προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νόμιμα δικαιώματα, ανεξάρτητα του εάν τα δικαιώματα είναι μεταβιβάσιμα,
ή διαχωρίσιμα από την οντότητα, ή από άλλα δικαιώματα και δεσμεύσεις.

Κατά την αρχική αναγνώριση, τα άυλα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης.
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.
Παύση αναγνώρισης παγίων
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν πουληθούν ή όταν δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά
οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους. 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.
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2.2.3

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.
η

Όλες οι μισθώσεις της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, είναι λειτουργικές.

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 31η Δεκεμβρίου 2017.
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,
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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 Εταιρίας και εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά
από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα.
Η Εταιρεία πραγματοποιεί πρόβλεψη επισφάλειας πελατών σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που τα υπόλοιπα
παραμένουν απλήρωτα πέραν της εμπορικής συμφωνίας και σύμφωνα με τις παρακάτω παραδοχές
•

Για περίοδο από 3 μήνες έως 6 μήνες το ποσοστό επισφάλειας είναι 15%

•

Για περίοδο από 6 μήνες έως 12 μήνες το ποσοστό επισφάλειας είναι 50%

•

Για περίοδο από 12 και άνω το ποσοστό επισφάλειας είναι 100%

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:

2.2.6

•

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.
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.
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος για την κλειόμενη χρήση καθώς και για προηγούμενες χρήσεις υπολογίζεται
με βάση τα ποσά που εκτιμάται ότι θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές, χρησιμοποιώντας τους
θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη φόρου
εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση όπως προκύπτει από τη δήλωση
φόρου εισοδήματος και τους εκτιμώμενους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς
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ελέγχους των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στη βάση ευρημάτων προηγούμενων φορολογικών ελέγχων.
Ως εκ τούτου, η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα
οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται 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
Η Εταιρία αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της παρόλο που
είναι προαιρετική από τον Ν.4308/2014. Η Εταιρεία αναγνωρίζει όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις. Αντίθετα, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι σφόδρα
πιθανό και τεκμηριωμένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές
διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων
υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
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 πραγματοποιεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που αυτά
παραμένουν στην αποθήκη της Εταιρείας και σύμφωνα με τις παρακάτω παραδοχές:

-

Για εμπορεύματα που έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους ή είναι προς καταστροφή,
διενεργείται πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 100%.

-

Για αποθέματα των οποίων η αξία καλύπτει τις πωλήσεις πέραν των επόμενων 8
μηνών,διενεργείται πρόβλεψη σύμφωνα με την εκτίμηση της Διοίκησης

Η εταιρεία χρησιμοποιεί για την αποτίμηση των αποθεμάτων της τη μέθοδο του FIFO
2.2.8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο των γραφείων της Εταιρείας
καθώς και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες.
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.
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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.
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. Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοσή, τόκους καθώς και το
κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών.
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.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές υποχρεώσεις καθώς και λοιπές
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε διάστημα 90 έως 120 ημέρες για την Εταιρεία.
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.

2.

Μια 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
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.
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2.2.13

Παροχές προσωπικού

2.3.13.1 Βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζόμενους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα
και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως
υποχρέωση.
2.3.13.2 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 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 πληρούνται 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.
Τα έσοδα επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων.
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.
Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους αναγνωρίζονται ως
εξής:

α) Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.
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Β) Tα μερίσματα ή παρόμοιας φύσης εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν
εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους (απόφαση Γενικής Συνέλευσης)
γ) Tα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

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.Για την ακριβή πολιτική της
εταιρείας για τον υπολογισμό της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων βλέπε παρατήρηση 2.2.5

(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων
που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και αφορά κυρίως τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση.
Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν
καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

(γ) 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. Για την
ακριβή πολιτική της εταιρείας για τους συντελεστές απόσβεσης της εταιρείας ,βλέπε παρατήρηση 2.3.1

(δ) 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.

(ε) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται
βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες
παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω
υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχωρήσεως των εργαζομένων κλπ.. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους
αυτές.
στ) Πρόβλεψη Επιστροφών Πωλήσεων :
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Η στατιστική πρόβλεψη επιστροφών, αφορά επιστροφές εμπορευμάτων οι οποίες μπορεί να πραγματοποιηθούν
στο διάστημα από 6 μήνες έως 5 έτη μετά την ημερομηνία πώλησης.
Ο υπολογισμός της πρόβλεψης, προσδιορίζεται από τα εξής στοιχεία :
1. Τις συνολικές καθαρές πωλήσεις της εταιρείας.
2. Τις επιστροφές, ως ποσοστό επί των καθαρών πωλήσεων.
3. Την μέση έκπτωση, ως ποσοστό που εφαρμόζεται κατά την επιστροφή σε σχέση με την τιμή στην οποία
είχαν πουληθεί τα εμπορεύματα.
4. Την περίοδο στην διάρκεια της οποίας είναι πιθανή η επιστροφή των εμπορευμάτων και η οποία
επιτρέπει την κατανομή της πρόβλεψης στις μελλοντικές χρήσεις.
(ζ) 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.
(η) Δρώσα οικονομική μονάδα (going concern): Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψιν: 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». Σε
κάθε περίπτωση 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 για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία
έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων.

3. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πωλήσεις Εσωτερικού
Πωλήσεις Εξωτερικού

01.01-31.12.2017
24.125.333
1.386.901
25.512.234

01.01-31.12.2016
23.590.547
1.389.036
24.979.583

Ποσό (-244.558) προστέθηκε στον κύκλο εργασιών της χρήσης 2017 (2016: -239.608) ,ενώ αφαιρέθηκε από τα
έξοδα Διάθεσης.
Αφορούν εισφορές προς Ε.Ο.Φ. που επιβαρύνουν τις πωλήσεις της χρήσης,καθώς και προβλέψεις για rebate του
ΕΟΠΠΥ.

4.ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ

01.01-31.12.2017
Έσοδα από παροχή
υπηρεσιών εσωτερικού
Έσοδα απο πωλήσεις
λοιπών αποθεμάτων
Λοιπά Έσοδα

01.01-31.12.2016

278.386

192.288

25.037
3.787
307.210

60.018
14.081
266.387
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5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι δαπάνες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 αναλύονται ως εξής:

01.01-31.12.2017
Aμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

5.436.531

Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φοροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Λοιπές προβλέψεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού
Σύνολο

1.468.702
857.067
162.505
6.127.089
101.366
20.329

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Διάθεσης
Έξοδα λειτουργίας ερευνών &
ανάπτυξης

01.01-31.12.2016
Agreed to
cost
allocation
Agreed to cost allocation
Agreed to cost allocation
Agreed to cost allocation
Agreed to cost allocation
Agreed to cost allocation

5.360.979
1.416.528
829.261
128.761
5.443.692
94.328
902

64.610

90.890

14.238.199

13.365.341

01.01-31.12.2017
1.734.948
12.412.902

01.01-31.12.2016
1.670.142
11.623.687

90.349
14.238.199

71.512
13.365.341

Το κόστος πωλήσεων προκύπτει ως ακολούθως,
Κίνηση Αποθεμάτων
Περιγραφή
Αποθέματα Έναρξης
Πλέον : Αγορές χρήσης ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
Μείον : Αποθέματα Λήξης
Έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων
Αξία Καταστροφών
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

01.01 31.12.2017
1.538.925
10.964.048
1.947.488
10.555.485
-248.255
-288.761
10.018.469

01.01 31.12.2016
1.639.201
10.878.913
1.538.925
10.979.189
-192.711
-373.120
10.413.358

Το κόστος μισθοδοσίας αναλύεται ως εξής:
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Μισθοί – Ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού
Αποζημιώσεις απόλυσης- Πρόβλεψη Bonus
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο

01.01 - 31.12.2017
4.153.189
978.462
276.853
28.027
64.610
5.501.141

01.01 - 31.12.2016
3.967.925
946.507
330.910
115.637
90.890
5.451.869

Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων στην Εταιρία για το έτος 2017 ήταν 136 υπάλληλοι, ενώ για το 2016 ήταν 134
υπάλληλοι.
Τα διάφορα έξοδα αναλύονται ως εξής:

Έξοδα μεταφορών
Έξοδα ταξειδίων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών
Συνδρομές - Εισφορές
Δωρεές - Επιχορηγήσεις
Έντυπα και Γραφική Ύλη
Υλικά άμεσης ανάλυσης
Έξοδα δημοσιεύσεων
Διάφορα έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

01.01-31.12.2017
272.592
561.210
5.035.821
5.038
10.556
2.100
64.910
165.806
95
8.960

01.01-31.12.2016
254.321
576.520
4.352.004
4.579
11.010
19.800
37.959
174.117
95
13.287

6.127.089

5.443.692

Ποσό (-244.558) προστέθηκε στον κύκλο εργασιών της χρήσης 2017 (2016: -239.608),ενώ αφαιρέθηκε από τα έξοδα Διάθεσης.
Αφορούν εισφορές προς Ε.Ο.Φ. που επιβαρύνουν τις πωλήσεις της χρήσης,καθώς και προβλέψεις για rebate του ΕΟΠΠΥ.

6. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Τα λοιπά έξοδα και ζημίες αναλύονται ως κάτωθι:

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Ζημιές από καταστροφές εμπορευμάτων
Εξοδα Προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

01.01 - 31.12.2017
5.700
288.761
0
294.461

01.01 - 31.12.2016
7.115
387.732
139
394.986

Το κονδύλι «Ζημιές από καταστροφές εμπορευμάτων» περιλαμβάνει ληγμένα και ακατάλληλα προς πώληση
αποθέματα τα οποία καταστράφηκαν.
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ
Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αναλύονται ως κάτωθι:

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο

01.01 - 31.12.2017
1.881
1.367
3.248

01.01 - 31.12.2016
53.898
42.715
96.613
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Τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων αφορούν έσοδα από προβλέψεις για αμοιβές στελεχών και φόρους,καθώς και
αναβαλλόμενοι φόροι.

8. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ
Οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
01.01 - 31.12.2017
1.864
1.864

Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

01.01 - 31.12.2016
2.525
2.525

9. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
01.01 - 31.12.2017
9.389
9.389

Προμήθειες και έξοδα τραπεζών
Σύνολο

01.01 - 31.12.2016
9.628
9.628

10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πίνακας Μεταβολής Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων

Ακίνητα

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 31.12.2016

238.713

1.539.967

1.778.680

Προσθηκες 1.1.2017 εως 31.12.2017
Διαγραφές 1.1.2017 εως 31.12.2017

43.795

91.960
(28.866)

135.755
(28.866)

Υπόλοιπο 31.12.2016

282.508

1.603.061

1.885.569

Υπόλοιπο 31.12.2016

(212.309)

(1.348.758)

(1.561.067)

Αποσβέσεις 1.1.2017 εως 31.12.2017
Διαγραφές 1.1.2017 εως 31.12.2017

(13.419)

(76.030)
22.816

(89.449)
22.816

Υπόλοιπο 31.12.2017

(225.728)

(1.401.972)

(1.627.700)

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31.12.2016

26.404

191.208

217.613

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31.12.2017

56.780

201.089

257.869

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
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Λοιπά Αυλα
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 31.12.2016

292.056

Προσθηκες 1.1.2017 εως 31.12.2017
Διαγραφές 1.1.2017 εως 31.12.2017

9.204
0

Υπόλοιπο 31.12.2017

301.260

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

0

Υπόλοιπο 31.12.2016

(253.056)

Αποσβέσεις 1.1.2017 εως 31.12.2017
Διαγραφές 1.1.2017 εως 31.12.2017

(11.151)
0

Υπόλοιπο 31.12.2017

(264.207)

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31.12.2016

39.000

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31.12.2017

37.053

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
11. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Δοσμένες Εγγυήσεις

31/12/2017
72.685

31/12/2016
73.184

Οι δοσμένες εγγυήσεις αφορούν κυρίως ποσά που έχουν καταβληθεί ως εγγυήσεις μισθωμάτων και εγγυήσεις για
κοινόχρηστες δαπάνες κτιρίου.

12. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
Αποσβέσεις
Επιστροφή Πωλήσεων
Επισφαλείς Απαιτήσεις
Προβλέψεις
Αποζ.Προσωπικού
Λοιπές Προβλέψεις

31.12.2017
40.649
555.060
75.921

31.12.2016
43.619
533.890
76.128

189.951
95.678

182.156
89.576

957.258

925.369

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
(Χρέωση)/Πίστωση στην καθαρή θέση
(Χρέωση)/Πίστωση στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

31/12/2017
925.369
(10.943)
42.832
957.258

31/12/2016
937.246
(11.877)
925.369
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13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα αναλύονται ως ακολούθως:

Εμπορεύματα
Μείον : Πρόβλεψη Απαξίωσης Αποθεμάτων
Υπόλοιπο

31.12.2017
1.947.488
(95.130)

##

31.12.2016
1.538.926
(74.086)

1.852.357

##

1.464.840

Για τα αποθέματα της εταιρείας, σχηματίζεται πρόβλεψη απαξίωσης η οποία συμπεριλαμβάνεται αφαιρετικά
στην αξία της εκάστοτε κατηγορίας αποθέματος. Η κίνηση της πρόβλεψης απαξίωσης έχει ως εξής:

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 31.12.2016
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση 2017
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης 2017
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 31.12.2017

74.086
21.044
95.130

14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι εμπορικές απαιτήσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Πελάτες Εσωτερικού
Πελάτες Εξωτερικού
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
Επίδικες απαιτήσεις
Συναλλαγματικές
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Σύνολο

31.12.2017

31.12.2016

2.143.227
428.082

1.740.734
406.433

(559.850)
4.118
13.336
3.269.636
406.399
5.704.949

(560.564)
4.118
13.336
3.071.462
387.699
5.063.218

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2016
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση 2017/(έσοδο) από
αχρησιμοποίητη πρόβλεψη
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης για διαγραφή απαίτησης
Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2017

560.564
(714)
559.850
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15. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2017
Πάγιες προκαταβολές
Προκαταβολές Προμηθευτών
Χρεώστες Διάφοροι
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο
Μείον Προβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο

88.213
51.839
176.200
3.862
(176.100)
144.014

31.12.2016
85.413
48.964
176.200
3.858
(176.100)
138.335

F

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις έχει
ως εξής:
Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2016
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης
Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2017

176.100
-0176.100

16. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:
Ταμείο
Τράπεζες - Λoγαριασμός Όψεως

31.12.2017

31.12.2016

837
551.701

286
869.256

552.538

F

869.542

Oι καταθέσεις στις τράπεζες τοκίζονται με τα προσφερόμενα επιτόκια και τα έσοδα από τόκους των καταθέσεων
όψεως 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.
Αριθμός κοινών μετοχών
Ονομαστική αξία μετοχών
Σύνολο

31.12.2017
330.890
x2,93
969.508

31.12.2016
330.890
x2,93
969.508

31.12.2017
283.233
67.588
350.821

31.12.2016
283.233
67.588
350.821

18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Τα αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως:

Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά
Σύνολο

Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου Κ.Ν. 2190/1920, οι εταιρείες υποχρεούνται να μεταφέρουν το 5%
τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό. Σκοπός του είναι να καλύψει τυχόν ζημίες
και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη αιτία. Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει να είναι
υποχρεωτικός, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
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Τα ειδικά αποθεματικά σχηματίζονται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Είναι πλήρως
φορολογημένα και ελεύθερα προς διανομή κατόπιν σχετικής απόφασης.
Τα αφορολόγητα αποθεματικά έχουν σχηματιστεί από απαλασσόμενα έσοδα των χρήσεων 1998 – 2001.
19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2017
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

31.12.2016

655.002
655.002

628.126
628.126

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονομικές
Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ , και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μέθοδος που
ακολουθήθηκε είναι η Projected Unit Credit Method.
Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 , έχει ως εξής:
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016

628.126

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2017
Καθαρό κόστος τόκων καθορισμένης παροχής
Αναλογιστικά κέρδη /ζημιές περιόδου
Μείον καταβληθείσες αποζημιώσεις
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017

55.188
9.422
-37.734
0
655.002

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

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Προεξοφλητικό επιτόκιο

31.12.2017
2,0 %
1,6 %

31.12.2016
2,%
1,5%

Η κίνηση του αποθεματικού για αναλογιστικά κέρδη και ζημίες ήταν ωε εξής
Αποθεματικό σπό Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες 31/12/2016

166.155

Αναλογιστικά κέρδη /ζημιές περιόδου
Αποθεματικό σπό Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες 31/12/2017

(26.790)
139.365

20. ΛΟΙΠΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως εξής:
Πρόβλεψη Rebate ΕΟΦ
Λοιπές έκτακτες προβλέψεις
Σύνολο Λοιπών Προβλέψεων
Προβλέψεις επιστροφών πωλήσεων
Σύνολο

31.12.2017
7.176
58.694
65.870

31.12.2016
58.694
58.694

1.914.000
1.979.870

1.841.000
1.899.694
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H Εταιρεία, στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, αποδέχεται επιστροφές εμπορευμάτων. Για τα
εμπορεύματα αυτά έχει σχηματίσει πρόβλεψη , βάσει της πολιτικής του ομίλου, ανωτέρω.
21. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Προμηθευτές Εξωτερικού
Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές Πελατών
Σύνολο

31.12.2017
116
138.815
283.899
422.830

31.12.2016
1.240
136.898
318.406
456.544

22. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής:
31.12.2017
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Φμυ και Εισφορά Αλληλεγγύης
Λοιποί Φόροι & Τέλη
Σύνολο

245.340
157.814
122.963
526.116

31.12.2016

F

199.374
198.293
106.440
504.107

23. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Η Εταιρεία φορολογείται με ονομαστικό συντελεστή 29% (2016: 29%). Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος
υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου
οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου και εκδοθεί
η τελική έκθεση ελέγχου. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές,
μπορούν να συμψηφίσουν μελλοντικά κέρδη για διάστημα πέντε ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν.
Ο φόρος εισοδήματος πληρωτέος αναλύεται ως εξής:

Φόρος εισοδήματος Πληρωτέος
Σύνολο

31.12.2017
197.571
197.571

31.12.2016
146.864
146.864

Για τη χρήση 2017 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο προαιρετικό φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4410/2016 ο οποίος τροποποίησε τον 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017.
Το αντίστοιχο κονδύλι στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων αναλύεται ως κάτωθι:

Τρέχων Φόρος
Αναβαλλόμενος Φόρος (Σημ. 12)
Σύνολο

31.12.2017
598.328
(42.831)
555.497F

{α}
{α}

31.12.2016
400.149
11.877
412.026
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24. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι υποχρεώσεις προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής:
31.12.2017
31.12.2016
ΙΚΑ
245.317
221.696
Επικουρικά Ταμεία
18.162
24.318
263.479
246.014
25. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
31.12.2017

31.12.2016

2.268
559.364
561.633

2.472
645.851
648.323

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρ/σεις
Σύνολο

Οι λοιπες υποχρεώσεις αφορούν όλες τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές εσωτερικού εκτός των αγορών
εμπορευμάτων.
26. ΈΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
Τα έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα αναλύονται ως εξής:
Προϋπολογισμένες αμοιβές προσωπικού
Προϋπολογισμένα διάφορα έξοδα

31.12.2017
186.780
12.982
199.762

31.12.2016
204.884
1.292
206.176

27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

01/01/201731/12/2017
Ποσά ανεξόφλητων υπολοίπων με συνδεδεμένα μέρη
PIERRE FABRE FARMAKA S.A.
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE SAS
PIERRE FABRE MEDICAMENT SAS
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE EOOD
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
Ποσά ανεξόφλητων υπολοίπων με συνδεδεμένα μέρη

01/01/201731/12/2017

01/01/201631/12/2016

01/01/201631/12/2016

Υποχρεώσεις
3.617
2.536.431
831.640

Απαιτήσεις
39.657
960
0

Υποχρεώσεις
2.828.493
568.262

Απαιτήσεις
40.810
960
7.843

3.371.688

30.720
71.337

3.396.755

929
30.721
81.263
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01/01/201731/12/2017

Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
PIERRE FABRE FARMAKA S.A.
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE SAS
PIERRE FABRE MEDICAMENT SAS
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE EOOD
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
PIERRE FABRE SA
Συνολικό Ποσό συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

Αγορές από
συνδεδεμένα
μέρη

01/01/201731/12/2017
Πωλήσεις
υπηρεσιών σε
συνδεδεμένα
μέρη
271.914

01/01/201631/12/2016
Αγορές από
συνδεδεμένα
μέρη

10.410.975
1.687.152

01/01/201631/12/2016
Πωλήσεις
υπηρεσιών σε
συνδεδεμένα
μέρη
177.441

10.259.488
1.478.566

7.843
929

12.098.127

271.914

11.738.054

186.213

Οι συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται με συνήθεις όρους αγοράς.
28. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
28.1 Νομικές υποθέσεις
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει τις απαραίτητες προβλέψεις απομείωσης επίδικων απαιτήσεων με βάση το ποσό που
αναμένεται να ανακτηθεί.
Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε δικαστικές διαμάχες με τρίτους.
28.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 4174/2013, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε
έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη
του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εγκυκλίους ΠΟΛ
1154, 1191, 1192, 1194 και 1208/2017, που παρέχουν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των όσων έγιναν
δεκτά με τις υπ’ αριθ. 1738, 2932, 2934 και 2935/2017 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), καθώς
και με την υπ’ αριθ. 268/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το χρόνο
παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για επιβολή φόρων και προστίμων, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των
άρθρων 84 παρ.1 - 4, 68 παρ.2 του Ν.2238/1994 και των άρθρων 36 και 72 παρ. 11 του Ν.4174/2013, καθώς και
την απόφαση αριθ. (ΔΕΛ Β) 1189202 (ΕΞ) 2016/28.12.2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι προθεσμίες
παραγραφής διαμορφώνονται σε πέντε (5) έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία
υποβολής δήλωσης, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων, όπως για παράδειγμα, εκπρόθεσμης υποβολής
δηλώσεων, περιέλευσης συμπληρωματικών στοιχείων στις φορολογικές αρχές, παράβασης διατάξεων περί τελών
χαρτοσήμου, όπου προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής.
Με την υπ.αριθμ.εντολη ελέγχου 702/0/1118/23-12-2016 η υπηρεσία ελέγχου Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, κοινοποίησε στην
εταιρεία εντολή ελέγχου για το έτος 2010.Ο έλεγχος διακόπηκε μέσα στο 2017,κατόπιν έκδοσης της παραπάνω
απόφασης.
Με βάση την παραπάνω νομοθεσία, η Διοίκηση θεωρεί ότι η χρήση 2010 και η χρήση 2011 πού έχει ελεγχθεί από
τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, έχουν παραγραφεί και δεν αναμένεται να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις.
Με την υπ.αριθμ.εντολη ελέγχου 364/0/1118/12-07-2017, έχει ξεκινήσει φορολογικός έλεγχος από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
για την χρήση 2012. Η Εταιρεία την 25.06.2018, παρέλαβε Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου και Φύλλα Προσωρινού
Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου, για την χρήση 2012.
Βάσει των προσωρινών φύλλων ελέγχου καταλογίσθηκαν φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 592.936,89.
Η διοίκηση εκτιμά ότι χρήση αυτή έχει παραγραφεί βάση των διατάξεων του φορολογικού πιστοποιητικού και σε
κάθε περίπτωση θα κινηθεί δικαστικά για την ακύρωση των καταλογισθέντων φόρων και προσαυξήσεων.
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ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
01/01/2017 - 31/12/2017
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
Για τις διαχειριστικές χρήσεις του 2012, 2013 ,2014 , 2015 και 2016, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του νόμου 4174/2013.
Επίσης για την διαχειριστική χρήση του 2017, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο προαιρετικό φορολογικό έλεγχο των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4410/2016 οο οποίος τροποποίησε
τον Ν. 4174/2013.
Επιπλέον για την κλειόμενη χρήση του 2017 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του νόμου 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται
σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης του 2017. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρείας.
28.3 Εγγυητικές επιστολές – λοιπές εξασφαλίσεις
Δεν υφίστανται εγγυητικές επιστολές – λοιπές εξασφαλίσεις.
28.4 Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις ως μισθωτής:
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 31η
Δεκεμβρίου 2017 και 2016 έχουν ως ακολούθως:
Πληρωτέα
Εντός 1 έτους
Από 2 μέχρι 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

31.12.2017
509.790
1.068.527
674.778
2.253.095

31.12.2016
234.036
959.929
1.216.962
2.410.927

29. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017,δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη αμοιβές.

30. 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, εκτος του θέματος που αναφέρετε στην σημειωση 28.2,
προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.
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