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1.ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2019 – 31/12/2019
Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση, τις οικονομικές καταστάσεις της 6ης κατά σειρά εταιρικής
χρήσης που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα,
σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονομική της θέση και τη
προβλεπόμενη από το Δ.Σ. πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καθ' όλη την διάρκεια της ελεγχόμενης εταιρικής χρήσεως, λειτούργησε
εύρυθμα και τακτικά σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας και τον Νόμο, διοίκησε δε την εταιρία με σύμπνοια
και ομοφωνία στην λήψη αποφάσεων.
Προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η πορεία της εταιρείας, τόσο κατά τη κρινόμενη χρήση όσο και κατά τις
επόμενες, είναι ανάγκη να αναφέρουμε την συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της εταιρείας μας.
Πιστεύουμε ότι η πορεία της εταιρείας μας θα είναι ικανοποιητική δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Η εταιρία μας χάρις στον δυναμισμό της και την βαθειά γνώση και εμπειρία που κατέχει στον τομέα των
φαρμάκων, θα κατορθώσει να ξεπεράσει το κλίμα κρίσης της εποχής, και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της με
την αναμενόμενη μελλοντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος διεθνώς αλλά και στη χώρα μας.
Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
1.Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της εταιρείας
(περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ.
πρωτ.: 62784/2017 ) .
Ο κύκλος των εργασιών της κλεισμένης χρήσης ανήλθε σε € 0,00 .
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της χρήσης 2018 ανήλθε σε € 7.793.409,45
Τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας στην κλεισμένη χρήση 2019 ανήλθαν σε -€ 69.537,78
έναντι ποσού € € 94.015,60 του 2018.
Τα αποτελέσματα της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των - € 1.694.522,10 έναντι της προηγούμενης χρήσεως
ποσού -€ 1.964.039,09 .

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

Η εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΝΙΚ. ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ» ιδρύθηκε στις 02/05/1995 και εδρεύει ΒΟΥΤΣΑΡΑ 25
ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ στην Αθήνα.
Την 26/11/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1988828,
η με αριθμό 6764/ 26-11-2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών με την οποία
Σελιδα 2 από 21

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2019

εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1896301000,
σύμφωνα με την από 23/10/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Η νέα Έδρα της Εταιρίας είναι στην οδό ΣΚΡΑ 3- Φιλοθέη Αττικής
Το κύριο αντικείμενό της είναι η εμπορία φαρμάκων.

Η Εταιρεία διοικείται από τους :
1)Βήχος Μανούσος Εμμανουήλ Ιωσήφ-Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
2)Βαγγελάτος Ιωάννης Παντελής-Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
3)Μαυριτσάκη ΑΝ ΜΑ ΑΙΜ-Διευθύνων Σύμβουλος
4)Μαυριτσάκης ΝΙΚΟΛ ΟΔΥ-Πρόεδρος

β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Στόχοι
α) Αύξηση του τζίρου,
β) βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,

Βασικές αξίες

α) Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
γ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους ,
γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της
,ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των
αντικειμενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της
δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
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β) Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και
κανόνων.
γ) Σεβασμό για το περιβάλλον .
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία
και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της εποπτεύεται από το
Δ.Σ.

2.Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγήσεις .
(περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 ) .

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2019 ανέρχονται σε ποσό -€ 3.112.051,07
έναντι ποσού - € 1.418,023,92 της προηγούμενης χρήσεως 2018 .

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως εξής:
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
(α) Ο ικονομικής Διάθρωσης

1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2019
7.890.388,47
7.900.835,68

2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

10.447,21
7.900.835,68

99,87%

31/12/2018
8.278.532,18
12.423.818,42

66,63%

0,13%

4.135.433,53
12.423.818,42

33,29%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο
ενεργητικό
3. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

-3.112.051,07
11.012.886,75

-28,26%

-1.418.023,92
13.841.842,34

-10,24%

4. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

-3.112.051,07
7.900.835,68

-39,39%

-1.418.023,92
12.423.818,42

-11,41%

Ο Αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της οικονομικής
μονάδας από τα ίδια κεφάλαιά της
5. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

11.012.886,75
7.900.835,68

139,39%

13.841.842,34
12.423.818,42

111,41%

-1.418.023,92
4.135.433,53

-34,29%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
6. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

-3.112.051,07
10.447,21 -29788,35%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα ίδια
Κεφάλαια.
8. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

7.890.388,47
8.934.026,83

88,32%

8.278.532,18
11.762.982,42

70,38%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού
9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

-1.043.638,36
7.890.388,47

-13,23%

-3.474.597,53
8.288.384,89

-41,92%

-1.850.999,92
7.793.409,45

-23,75%

-197.880,47
58.870.864,80

-0,34%

(β) Αποδόσεως και αποδοτικότητας

10. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και
ανόργανων αποτελεσμάτων
11. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

-1.694.522,10
-3.112.051,07

54,45%

-1.964.039,09
-1.418.023,92

138,51%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα
12. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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-130.015,07
7.793.409,45

-1,67%

94.015,60
58.870.864,80

0,16%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί του κόστους πωλήσεων .
13. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.793.409,45

58.870.864,80
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3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Η απρόβλεπτη οικονομική κρίση και η συνεπακόλουθη μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης έχει
δημιουργήσει δυσκολίες στην άρτια εκτέλεση του προγράμματος της επιχείρησης. Προβλέπουμε ότι τρέχουσα
καθώς και η επόμενη, διαχειριστικές χρήσεις θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Στόχος μας είναι τη δύσκολη αυτή
περίοδο, σε πρώτο στάδιο να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας να διατηρούμε το τζίρο μας σε υψηλά επίπεδα
και σε δεύτερο στάδιο να «εισέλθουμε» ακόμη πιο δυναμικά στον στίβο του εμπορίου φαρμάκων. Η επιχείρηση
για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής έχει σκοπό να κάνει τις εξής ενέργειες: α) Να έλθει σε προφορική
συμφωνία με τους προμηθευτές και πιστωτές της για την διευθέτηση αποπληρωμής των οφειλών της, β) να
ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στους πελάτες της για την αποπληρωμή των οφειλών τους, γ) να σχεδιάσει τον
δραστικό περιορισμό των δαπανών και τον εξ ορθολογισμό των λειτουργιών της δ) να έρθει σε συμφωνία με τις
τράπεζες για επαναπροσδιορισμό επιτοκίων. Παρά την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί στην αγορά εξαιτίας
της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης η μέχρι τώρα επιτυχής εκτέλεση του σχεδίου της επιχείρησης θα μας
βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση.
4. Κυριότεροι κίνδυνοι . ( περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 σε
συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) .
Πιστωτικός Κίνδυνος.
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εμπορικές της απαιτήσεις έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο
αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.
Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες
χρηματοδότησης της Εταιρείας.
Συναλλαγματικός κίνδυνος.
Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να
προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.
5. Περιβαλλοντικά ζητήματα (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 σε
συνδυασμό
με
την
εγκύκλιο,
αρ.
πρωτ.:
62784/2017
)
.
Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των
περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία
με την προστασία του περιβάλλοντος.
6. Εργασιακά ζητήματα ( περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 , σε
συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) .
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την
ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που
αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η
αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.
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Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε
υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που
ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.
Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας (ILO).
7.Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.
Δεν υπάρχουν.

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του
άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920. (περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 ) .
Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2019.

9.Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αξίας 41.890,00 ευρώ.

10.Διαθέσιμο συνάλλαγμα.
Δεν υπάρχει.

11.Έδρα – Υποκαταστήματα-Γραφεία εταιρείας
Την 26/11/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
1988828, η με αριθμό 6764/ 26-11-2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών με
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
1896301000, σύμφωνα με την από 23/10/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Η νέα Έδρα της Εταιρίας είναι στην οδό ΣΚΡΑ 3- Φιλοθέη Αττικής.

12.Πληροφορίες σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.
Δεν είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της
οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και δεν υφίσταται κανένας επιτοκιακός
κίνδυνος

13.Ακίνητα της εταιρίας.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

8.719,21 €

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις
στο προσάρτημα.
14.Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν.
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Δεν υπάρχουν.
15.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο
γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την
πορεία της εταιρίας.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως ,η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων , η κατάσταση ταμειακών
ροών και το Προσάρτημα για τη χρήση 2018, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν
από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν.2190/20 και τις διατάξεις των
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308/2014).
Οικονομική Κατάσταση της Επιχειρήσεως μας κατά την 31-12-2019:
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ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Α.Ε
IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2019-31.12.2019)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001896301000
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα
στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων

Ε.1

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

31/12/2018

8.719,21
0,00
0,00
8.719,21

4.133.705,53
0,00
0,00
0,00
4.133.705,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1.728,00
1.728,00
10.447,21

0,00
1.728,00
1.728,00
4.135.433,53

0,00
0,00
424.177,19
424.177,19

0,00
0,00
702.119,83
702.119,83

7.229.820,65
166.510,19
41.890,00
0,00
27.990,44
7.466.211,28
7.890.388,47

7.476.995,35
32.700,88
41.890,00
9.852,71
24.826,12
7.586.265,06
8.288.384,89

7.900.835,68

12.423.818,42

3.195.000,00
3.195.000,00

3.195.000,00
3.195.000,00

415.611,12
-6.722.662,19
-6.307.051,07
-3.112.051,07

415.116,17
-5.028.140,09
-4.613.023,92
-1.418.023,92

2.078.859,92
2.078.859,92

2.078.859,92
2.078.859,92

5.553.114,58
0,00
3.015.812,34
43.653,83
97.696,19
223.749,89
0,00
8.934.026,83
11.012.886,75

7.368.054,96

Ε.2

Ε.3
Ε.3
Ε.4
Ε.5

Ε.6
Ε.6
Ε.6
Ε.7
Ε.7.1
Ε.7.2
Ε.7.3
Ε.7.4
Ε.7.5

Σύνολο ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

31/12/2019

Π.1

Π.1.1

Π.2
Π.2.1

Π.2.1
Π.2.2
Π.2.3
Π.2.4
Π.2.5
Π.2.6

3.492.514,99
37.252,29
162.488,08
702.672,10
0,00
11.762.982,42
13.841.842,34
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΚΑ.1
ΚΑ.3

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

ΚΑ.1

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

ΚΑ.4
ΚΑ.4
ΚΑ.5

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

ΚΑ.7
ΚΑ.6

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

ΚΑ.2

1/1-31/12/2019
0,00
130.015,07
-130.015,07
60.477,29
-69.537,78
0,00
0,00
-1.624.984,32
0,00
0,00
-1.694.522,10

1/1-31/12/2018
7.793.409,45
7.699.393,85
94.015,60
130.033,17
224.048,77
-470.563,04
-1.097.980,44
-115.396,93
0,00
2.357,76
-1.457.533,88

0,00
0,00
-1.694.522,10

535,30
-507.040,51
-1.964.039,09

0,00
-1.694.522,10

0,00
-1.964.039,09

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Α.Ε
IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2019-31.12.2019)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001896301000
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 01.01.2018

Αποθεματικά νόμων και κατ/κού Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο

3.195.000,00

414.621,22

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

-

494,95

Αποτελέσματα περιόδου

-

-

-1.964.039,09 -1.964.039,09

3.195.000,00

415.116,17

-5.028.140,09 -1.418.023,92

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

-

494,95

Αποτελέσματα περιόδου

-

-

-1.694.522,10 -1.694.522,10

3.195.000,00

415.611,12

-6.722.662,19 -3.112.051,07

Υπόλοιπο 31.12.2018

Υπόλοιπο 31.12.2019

-3.064.101,00

545.520,22

-

494,95

-

494,95
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Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (ισολογισμό,
Κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων , κατάσταση ταμειακών ροών και
προσάρτημα) της διαχειριστικής περιόδου (01.01.2019 - 31.12.2019) καθώς και την παρούσα έκθεση διαχείρισης
του Δ.Σ για τα πεπραγμένα της χρήσης και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.
Αθήνα , 30/04/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ.023162

2. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Προσάρτημα της 31ης Δεκεμβρίου 2019 της εταιρείας
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Α.Ε»
ΓΕ.ΜΗ : 001896301000
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)1
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
μεγάλων 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 (παρ. 5 άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις
παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες
απομείωσης,

όταν

κρίνεται

ότι

αυτές

(ζημίες

απομείωσης)

είναι

μόνιμου

χαρακτήρα.

Τα

ιδιοσχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
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2.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα επενδυτικά κτίρια αποσβένονται με
ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

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:

4.

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10%

(2)

Μεταφορικά μέσα

12%

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες
απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

5.

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε 10
έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%).

6.

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.

7.

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
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μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα,
κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.
8.

Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι»,
επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
μόνιμου χαρακτήρα.

9.

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.

10.

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά
αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά
περίπτωση, την μέθοδο FIFO. 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.

11.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες
ζημίες απομείωσης.

12.

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.

13.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

14.

Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και
επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

15.

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

16.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι
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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).
17.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην
περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα
ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται
οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη
μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα
αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που
αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο
που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα
επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

18.

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

19.

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.

20.

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.

21.

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
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αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών
όρων.
22.

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

23.

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.

24.

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

β)

Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της
συγκριτικής περιόδου.

25.

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.

26.

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

Eνσώματα, 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, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων.
Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου :
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Πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου

Οικόπεδα Κτήρια - τεχνικά έργα
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2019
Προσθήκες περιόδου/Μειώσεις περιόδου
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2019

8.719,21

0,00

0,00

0

8.719,21

0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2019

0

398.990,03

Αποσβέσεις περιόδου

0

0

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα Λοιπός εξοπλισμός
0

0,00

0

Μειώσεις περιόδου
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2019
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019

2.

140.656,83

Προκαταβολές
πάγιων στοιχείων

425.011,72

Λοιπά άυλα

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

0,00

574.387,76

0

0

0,00

140.656,83

425.011,72

0,00

0,00

574.387,76

0,00

0,00

0,00

675.684,48

1.074.674,51

0

0

0

0

0,00

-45.660,38

-48.419,13

-0,03

-22552,68

-116.632,22

0,00

398.990,03

0,00

45.660,38

48.419,13

0,03

698.237,16

1.191.306,73

8.719,21

-398.990,03

0,00

94.996,45

376.592,59

-0,03

-698.237,16

-616.918,97

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (παρ.11 άρθρο 29)
να υφίσταται υποχρέωση αποτιμήσεως στην εύλογη αξία.
3.

Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 3.195.000 το οποίο αφορά σε 1.065.000 κοινές
μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.
Λόγω του ύψους των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του
κωδ. Ν. 2190/1920. Η συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και η επιτυχής έκβαση
των διαπραγματεύσεων για τη αναδιάρθρωση των δανειακών συμβάσεων κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας
παράγοντας για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας στο μέλλον. Η Διοίκηση της εταιρίας θα
προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών στην αρχή του έτους

2019

2018

1.065.000

1.065.000
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Αύξηση κοινών ονομαστικών μετοχών στη διάρκεια του έτους
Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών στο τέλος του έτους

0

0

1.065.000

1.065.000

Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα.

Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» στο έτος 2019
Λοιπά
Τακτικό
Αποθεματικά
αποθεματικό
(11.383,83)
426.500,00
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους
(01.01.2019)

Σύνολο
415.116,17

494,95

0,00

494,95

(10.888,88)

426.500,00

415.611,12

Αποθεματικό από ανταλλαγή Ο.Ε.Δ
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους
(31.12.2019)

4.

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

Η εταιρεία για την εξασφάλιση πίστωσης μακροπρόθεσμου δανείου από την τράπεζα Πειραιώς έχει εγγράψει
προσημείωση επί ακινήτων μέχρι του ποσού € 7.000.000,00. Ακόμα για την εξασφάλιση πίστωσης δανείου από την
τράπεζα ALPHA BANK έχει εγγράψει προσημειώσεις συνολικού ποσού € 3.620.000,00.
5.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη ( παρ.14.άρθρο 29)
Από το σύνολο των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, ποσό € 935.500,00 αφορά αποπληρωμή δανείου μετά τα 5
έτη.
6.Διακανονισμοί που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της
εταιρείας (παρ.15 άρθρο 29)
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Δεν υπάρχουν

7.Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός
ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση στην οντότητα.
8. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (παρ.17, άρθρου 29)
α) Έσοδα ή έξοδα που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας δεν υπάρχουν. β) Συμψηφισμοί
εσόδων και εξόδων προβλεπόμενοι από το N. 4308/2014
9. Τόκοι που ενσωματωθήκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο (παρ.18, άρθρου 29)
Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το
άρθρο 20 του N. 4308/2014 δεν υπάρχουν
10.Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 ,άρθρου 29)
Η εταιρεία δεν προέβει σε διανομή λόγω ζημιών
11. Tο ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο (παρ. 20, άρθρου 29)
Δεν καταβλήθηκαν
12. O λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση (παρ. 21, άρθρου 29)
Οι ζημιές της περιόδου μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζημιές εις νέο, προκειμένου να καλυφθούν με κέρδη
επόμενων χρήσεων.

13. Αναβαλλόμενοι Φόροι (παρ. 22, άρθρου 29)
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

14.Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2018 ανήλθε σε 40 απασχολούμενους.
2019

2018
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Μέσο όρος εργατικού προσωπικού

0

0

Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού

2

40

Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων

2

40

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
2019

2018

Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά)

0,00

567.812,11

Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές)

0,00

160.524,84

0,00

728.336,95

Κόστος για παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία
Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου

15. Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας (παρ. 24 ,άρθρου 29)

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Επιχορηγήσεις
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο

2019
0,00

2018
7.793.409,45 €

0

0,00 €

60.477,29

130.033,17€

0,00

555,30 €

60.477,29

7.923.977,92 €

16. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση στην οντότητα.
17. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων (παρ. 26, άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές
18. Στοιχεία 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)
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Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
19. Στοιχεία 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 η περίπτωση αυτή
20. O τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 και 28, στην περίπτωση που
είναι διαθέσιμες. (παρ. 29, άρθρου 29)
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
21. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν
22. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν
23. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της
εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επομένων δώδεκα μηνών (παρ. 33, άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περιουσιακά στοιχεία.
24. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του ν. 4308/2014
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση (παρ. 34, άρθρου 29)

Αθήνα,30/04/2020
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αγγελάκος Παναγιώτης

Σελιδα 20 από 21

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2019

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν απο τους κάτωθι:
Τον Πρόεδρο του Δ.Σ κο Αιμίλιο Νικόλαο Μαυριτσάκη ,
Tην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Άννα Μαρία Μαυριτσάκη ,
Το Μέλος του Δ.Σ Βήχο Μανούσο ,
Το Μέλος του Δ.Σ Βαγγελάτο Ιωάννη
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