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"CHIESI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2021-31/12/2021 

 

ΑΡ.ΜΑΕ 39229/01ΑΤ/Β/97/309 

ΓΕ.ΜΗ 2669501000 

 

 

Προς την 

Τακτική Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων της Εταιρείας 

CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και  

Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων 

 

Προς τους  Μετόχους της Εταιρείας 

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας  που αποτελούνται από τον Ισολογισμό, την 

κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων Χρήσεως, την κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την κατάσταση 

Ταμειακών Ροών  και τις επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, για την 24η Εταιρική Χρήση που 

έληξε την 31/12/2021 καθώς και την παρούσα έκθεσή μας σχετικά με τη χρήση αυτή. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η υπό κρίση εταιρική χρήση περιλαμβάνει χρονικό διάστημα που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2021 

Κατά τη διάρκεια του 2021 συνεχίστηκε, έστω και σε μικρότερο βαθμό από το 2020, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης  που 

συνδέεται με την εξάπλωση του κορωνοϊού και τα συνακόλουθα περιοριστικά μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 

δημόσιες αρχές των διαφόρων χωρών. 

Αυτό το πλαίσιο είναι πιθανό να συνεχιστεί για ένα μέρος του 2022, αν και με διαφορετικές επιπτώσεις στις διάφορες 

Γεωγραφικές Περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος Chiesi. 

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης COVID-19, ο Όμιλος Chiesi έχει αποδείξει την ικανότητά του να προσαρμόζει τόσο τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής όσο και τις εμπορικές του δραστηριότητες στις νέες εξωτερικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, διασφαλίζοντας την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η παράδοση του προϊόντος σε ασθενείς σε όλο τον κόσμο. 

Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι και το 2022 ο Όμιλος Chiesi θα είναι σε θέση να εγγυηθεί τη συνέχεια στην παραγωγή και διανομή 

των αγαθών του. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η κατά την χρήση αυτή δραστηριότητα της Εταιρείας, που ασκήθηκε μέσα στα πλαίσια του σκοπού που περιγράφεται στο 

Καταστατικό αυτής,  θεωρείται ικανοποιητική και μπορεί να συνοψισθεί στις παρακάτω χαρακτηριστικές διαπιστώσεις: 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Ο  Κύκλος των Εργασιών της χρήσεως 2021 της Εταιρείας κατά την υπό κρίση χρήση μετά την αφαίρεση των Rebates ανήλθε σε ευρώ 

26.505.258  αυξημένος έναντι κατά 4,2% (2020: ευρώ 25.435.056). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2021 

Αναφορικά με τον υποβληθέντα ισολογισμό χρήσεως 1/1/2021 –31/12/2021 είναι σκόπιμο να σημειωθούν τα εξής: 

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

1. Επενδύσεις 

Κατά την 24η εταιρική χρήση (1/1/2021 - 31/12/2021), η Εταιρεία μας  προέβη σε επενδύσεις παγίων στοιχείων  αξίας ευρώ 338.864 

και έτσι το σύνολο των ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (αναπόσβεστη αξία) ανέρχεται στα ευρώ 1.086.213. 

2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Α. Αποθέματα: Το σύνολο των αποθεμάτων, αφαιρουμένης της πρόβλεψης απαξίωσης αποθεμάτων ποσού ευρώ 25.562 πρώτων 

υλών, ετοίμων, κλπ. ανέρχεται σε ευρώ 2.144.025. 

Β. Πελάτες: Σύνολο ευρώ 6.129.903 αφαιρουμένης της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων ποσού ευρώ 29.053. 

Γ. Διαθέσιμα:  ευρώ 7.184.731 (α) ποσό ευρώ 7.184.414 βρίσκεται κατατεθειμένο στο όνομα της Εταιρείας σε Τράπεζες, και (β) 

ποσό ευρώ 316 στα ταμεία της Εταιρείας. 

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

1. Μετοχικό κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.400.147 (αποτελούμενο από 1.400.147 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1€ η κάθε μία) και έχει καταβληθεί και πιστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας. Κατά την υπό κρίση χρήση προέκυψε καθαρό αποτέλεσμα κερδών ευρώ 1.089.903  προ τόκων και φόρων.    

2. Προβλέψεις και δεδουλευμένες δαπάνες χρήσεως: Ανέρχονται σε ευρώ 5.798.552 και αποτελούνται από: 

 

 

3. Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων: Ανέρχονται σε ευρώ 153.837 και προέρχονται από οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία  ΕΦΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΑΠΙΤ 

και ΤΕΑΙΤ. 

Καμιά οφειλή δεν είναι εκπρόθεσμη στους ως άνω οργανισμούς. 

4. Προμηθευτές: Το σύνολο των οφειλών σε προμηθευτές ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.583.419. 

5. Φόροι Πληρωτέοι: Φόρος Εισοδήματος χρήσεως ευρώ  50.607. 

 

Αξίες σε ευρώ 
Υπόλοιπο 

31/12/2021

Προβλέψεις για Rebates & Clawbacks 4.422.112 

Προβλέψεις για Αποζημιώσεις Προσωπικού λόγω εξόδου 219.090 

Προβλέψεις για Βonus Προσωπικού 771.929 

Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 29.053 

Προβλέψεις για Επιστροφές Πωλήσεων 313.682 

Προβλέψεις για παρακρατήσεις Νοσοκομείων 17.124 

Προβλέψεις για Απαξίωση Αποθεμάτων 25.562 

Σύνολο 5.798.552 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το καθαρό αποτέλεσμα κερδών της χρήσεως μετά από φόρους  1/1/2021 – 31/12/2021 ανήλθε στο ποσό των ευρώ 729.956  (2020 

ευρώ 653.471). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Δεν υπήρξαν κατά την χρήση δραστηριότητες σε έρευνα και ανάπτυξη. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η Εταιρεία παρακολουθεί και εξετάζει σε συνεχή βάση μέσω των εντεταλμένων οργάνων της τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 

κινδύνων και την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο ούτε κίνδυνο 

αντιστάθμισης επιτοκίων γιατί δεν έχει υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα ούτε σημαντικές  έντοκες  υποχρεώσεις. Σε ότι αφορά τον 

κίνδυνο ρευστότητας, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αυτό μέσω των αναγκαίων διαθεσίμων που 

διαθέτει και μέσω του δικτύου του Ομίλου στον οποίο ανήκει. 

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο προερχόμενο από τις απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες της, τον οποίο αντιμετωπίζει με 

τη διενέργεια πιστωτικού ελέγχου των πελατών προ της συνεργασίας μαζί τους, με την εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής καθορισμού 

πιστωτικών ορίων των πελατών της, με τακτική παρακολούθηση των εισπρακτέων υπολοίπων για πραγματοποίηση εμπρόθεσμων 

εισπράξεων, και με την ασφάλιση  μέρους  των απαιτήσεών της σε ασφαλιστική Εταιρεία. Θεωρούμε ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι 

χαμηλός, δεδομένου ότι οι περισσότεροι πελάτες του ιδιωτικού τομέα πληρώνουν σε διάστημα έως 60 ημερών, ενώ οι απαιτήσεις 

της Εταιρείας από το Δημόσιο (Δημόσια Νοσοκομεία)  καλύπτονται σε ένα βαθμό από αντίστοιχες υποχρεώσεις της Εταιρείας προς 

το Δημόσιο για Clawback και Rebates, το οποίο θα συμψηφίσει τις σχετικές απαιτήσεις βάσει Υπουργικής Απόφασης, όπως και κατά 

τις προηγούμενες χρήσεις.   

Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα εμφανίζεται βελτιωμένo σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια . Η 

επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα ή και στην ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις 

θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό . 

Η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και τις πιθανές επιπτώσεις του, προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων 

στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Οι βασικότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες (σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση) αναφέρονται παρακάτω: 

 

 2021 2020 

Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης  
119,27 118,36  

   

Αριθμοδείκτης Ρευστότητας  
102,95 99,90  

   

Βραχ. Υποχρεώσεις προς Ιδια Κεφάλαια  
372,87 376,95  

   

Περιθώριο Μικτού Κέρδους %  
57,48 58,44  

   

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους % 
4,11 3,78 

 
   

Λειτουργικά Έξοδα προς Πωλήσεις %  
53,37 54,57  

   

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων % 20,72 18,96 
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Η πρόταση διάθεσης των κερδών της χρήσεως μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και του τακτικού αποθεματικού έχει ως 

ακολούθως: 

 

2021   

Κέρδη πρό φόρων 1.064.369 

Φόρος εισοδήματος 334.413 

Τακτικό απoθεματικό  41.512 

Υπόλοιπο προς διανομή 
(α) 

688.444 

Α μέρισμα 240.125 

Πρόσθετο Μέρισμα 445.947 

Σύνολο Μερισμάτων (β) 686.072 

Κέρδη εις Νέον (α) - (β) 2.372 

 

 

Η ως άνω πρόταση διανομής των κερδών τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. 

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

H έδρα της Εταιρείας είναι στον Άλιμο στην Πλατεία Γερουλάνου και Ρένου Πόγγη 1. 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκατάστημα. 

 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσης που να χρήζουν αναφοράς ή τροποποίησης επί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση παρά τα προβλήματα και τις αντιξοότητες που δημιουργήθηκαν λόγω  της πανδημίας κατάφερε 

να υποστηρίξει πλήρως την επιχειρησιακή της λειτουργία στην ελληνική αγορά και να μην δημιουργηθεί κανένα κενό ή καθυστέρηση 

στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην γενικότερη πρόσβαση των φαρμάκων της στους Έλληνες ασθενείς. Επιπλέον πέτυχε αύξηση των 

πωλήσεων της και παράλληλα μείωση των λειτουργικών εξόδων, με αποτέλεσμα  να απορροφήσει μεγάλο κομμάτι της αύξησης των 

εμπορικών φόρων που το κράτος έχει θεσπίσει (Rebates & Claw Back) για να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ικανοποιητικά 

επίπεδα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει να επενδύει με σκοπό την αύξηση της διείσδυσής της στην 

Ελληνική Φαρμακευτική αγορά των πρωτότυπων και καινοτόμων προϊόντων της. 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  

Η Εταιρεία θεωρώντας ότι αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας συμμετέχει ενεργά  σε προγράμματα και δραστηριότητες 

που σχετίζονται με την κοινωνική προσφορά θεωρώντας καθήκον ότι η ανάπτυξη και η ευημερία της Εταιρείας συμβαδίζουν και 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ευημερία και τη βιωσιμότητα του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Ο Όμιλος Chiesi έχει 

υιοθετήσει οκτώ στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη που θεσπίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη (UN SDGs - Agenda 2030) με σκοπό να 

συνδράμει στη δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου περιβάλλοντος για όλους. Επιπλέον η Εταιρεία ήδη από το 2019 έλαβε 

μέρος μαζί με όλες τις εταιρείες του ομίλου σε μια διεθνή διαδικασία - διαγωνισμό όπου η Chiesi Group πιστοποιήθηκε από τον 
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σχετικό οργανισμό σαν B Corp Εταιρεία . Η ανωτέρω πιστοποίηση αναδεικνύει την δέσμευση της Εταιρείας για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, την λήψη μέτρων για την ολοένα αυξανόμενη προσπάθεια για την μείωση του αποτυπώματος των επιχειρήσεων 

στο περιβάλλον, καθώς και την πίστη της Εταιρείας στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.  

 

 

 

 

Άλιμος, 18 Μαρτίου 2022 

 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 

Σταύρος Θεοδωράκης Θεόδωρος Πριόνας 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

Της 31ης Δεκεμβρίου 2021 

Όλα τα ποσά σε Ευρώ (€) 

  Σημ.  31/12/2021  31/12/2020 
(Αναπροσαρμοσμένα) 

 31/12/2019 
(Αναπροσαρμοσμένα) 

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία  (12)  495.856  623.714  696.471 

Ασώματα Πάγια Στοιχεία  (12)  590.357  494.076  502.533 

Δικαιώματα Χρήσης Παγίων Τρίτων  (13)  817.449  832.280  758.409 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  (14)  99.090  115.356  136.347 
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση  (15)  182.939  159.486  188.140 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

   2.185.692  2.224.912  2.281.901 

         

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Αποθέματα  (16)  2.144.025  2.398.295  1.954.934 

Εμπορικές Απαιτήσεις  (17)  6.129.903  5.408.518  5.344.752 

Λοιπές Απαιτήσεις  (17)  206.879  154.759  332.362 

Ταμείο & Ταμειακά Ισοδύναμα  (18)  7.184.731  7.417.748  2.020.147 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

   15.665.538  15.379.320  9.652.195 

         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    17.851.229  17.604.232  11.934.095 
         

         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μετοχικό Κεφάλαιο  (19)  1.400.147  1.400.147  1.400.147 

Τακτικό Αποθεματικό  (20)  280.703  239.191  199.810 
Κέρδη εις Νέον  (19)  1.841.637  1.807.813  1.685.646 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    3.522.487  3.447.151  3.285.603 
         

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω(21) 
εξόδου 

 230.681 
 

224.325 
 

195.753 

Λοιπές Προβλέψεις  (21)  313.682  262.055  206.237 

Μακροχρόνια Υποχρέωση Μίσθωσης   (22)   649.995   676.829   639.864 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

   1.194.357  1.163.208  1.041.855 

         

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Εμπορικές Υποχρεώσεις  (23,24)  4.583.419  4.737.272  2.354.214 

Φορολογικές Υποχρεώσεις  (23)  50.607  43.409  29 
Βραχυχρόνια Υποχρέωση Μίσθωσης   (22)   194.099   173.965   126.979 

Λοιπές Υποχρεώσεις  (23)  8.306.259  8.039.227  5.125.416 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

   13.134.385  12.993.873  7.606.638 

         

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    14.328.742  14.157.081  8.648.493 
         

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

   17.851.229  17.604.232  11.934.095 

 

Οι Σημειώσεις στις σελίδες από 14 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ KAI ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 

 Όλα τα ποσά σε Ευρώ (€) 

 Σημ.  2021  2020  
(Αναπροσαρμοσμένα) 

Καθαρός Κύκλος Εργασιών (6)  26.505.258    25.435.056   

Κόστος Πωληθέντων (7)  (11.269.810)   (10.571.348)  

Μικτό Αποτέλεσμα   15.235.448    14.863.709   

      

Έξοδα Διοίκησης (7)  (1.953.996)   (1.796.807)  

Έξοδα Διάθεσης (7)  (12.181.880)   (12.077.284)  

Λοιπά (Έξοδα)/ Έσοδα (8)  (9.669)   (5.444)  

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   1.089.903    984.174   

      

Χρηματοοικονομικά (Έξοδα)/ Έσοδα (9)  (25.534)   (22.586)  

Αποτελέσματα προ φόρων   1.064.369    961.587   

      

Φόρος Εισοδήματος (11)  (334.413)   (308.117)  

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους   729.956    653.471   

 

(*): Ο Κύκλος Εργασιών περιλαμβάνει την αφαίρεση Rebates συνολικού ύψους ευρώ 4.858.414 (2020: 4.720.788). To ύψος 
των Μικτών Πωλήσεων ανέρχεται σε ευρώ 31.363.673 (2020: ευρώ 30.155.844).   

Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων 

      

Για τη Χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021       

       

    2021  
2020 

(Αναπροσαρμοσμένα
) 

  Σημ.     

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους    729.956    653.471   
       

Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 

      

Αναλογιστικά Κέρδη/Ζημίες    4.409    (2.462)  

Αναβαλλόμενος Φόρος επί των Αναλογιστικών Κερδών/Ζημιών    (959)   591   

Λοιπές Συνολικές Ζημίες, μετά από φόρους    3.450    (1.871)  
       

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα μετά από Φόρους    733.406    651.599   

 

Οι Σημειώσεις στις σελίδες από 14 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Για τη Χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 

Όλα τα ποσά σε Ευρώ (€)  
 

 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Κέρδη εις 

Νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 31/12/2019 (όπως δημοσιεύθηκε) 1.400.147   199.810   1.172.710   2.772.667   

Επίδραση λόγω υιοθέτησης της νέας 
διερμηνείας του ΔΛΠ 19 

0 0 512.936   512.936   

Υπόλοιπο 31/12/2019 (αναπροσαρμοσμένο) 1.400.147   199.810   1.685.646   3.285.603   

Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης 0 0 653.471   653.471   

Διανομή Μερίσματος 0 0 (490.051)  (490.051)  

Τακτικό Αποθεματικό 0 39.381   (39.381)  0   

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημίες), μετά από φόρους 0 0 (1.871)  (1.871)  

Υπόλοιπο 31/12/2020 (αναπροσαρμοσμένο) 1.400.147   239.191   1.807.813   3.447.151   

Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης 0 0 729.956   729.956  

Διανομή Μερίσματος 0 0 (658.069)  (658.069)  

Τακτικό Αποθεματικό  41.512   (41.512)  0   

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημίες), μετά από φόρους 0 0 3.450   3.450  

Υπόλοιπο 31/12/2021 (αναπροσαρμοσμένο) 1.400.147   280.703   1.841.637   3.522.487   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TAMEIAKΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
Για τη Χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 

Όλα τα ποσά σε Ευρώ (€) 

  Σημ.  2021  2020  
(Αναπροσαρμοσμένο) 

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων    1.064.369    961.587   

Πλέον / μείον προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις  (7)  571.291    534.795   

Προβλέψεις και απομειώσεις    47.711    (102.464)  

(Κέρδος)/Ζημία από πώληση παγίων    0    2.516   

Χρηματοοικονομικά (έσοδα) και έξοδα / καθαρά    25.534    23.416   

Μερικό Σύνολο    1.708.905    1.419.883   

        

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται  με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες 

      

Μείωση / (αύξηση) απoθεμάτων    257.697    (461.443)  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων    (746.035)   337.301   

(Μείωση) / αύξηση Υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)    65.754    5.084.490   

Μείον:       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα    (3.402)   (102)  

Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε    (304.151)   (23.113)  

Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)    978.768    6.357.015   

        

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (12)  (338.864)   (252.085)  

Τόκοι εισπραχθέντες    405    4.220   

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)    (338.460)   (247.865)  

        

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Πληρωμές Μερισμάτων  (19)  (658.069)   (490.051)  

Πληρωμές υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις  (22)  (215.256)   (221.497)  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 

   (873.325)   (711.549)  

        

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 

   (233.017)   5.397.569   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης                           (18)  7.417.748    2.020.147   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης    7.184.731    7.417.748   

 

Οι Σημειώσεις στις σελίδες από 14 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2021 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η Εταιρεία Chiesi Ελλάς Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων (εφεξής η Εταιρεία) 

δραστηριοποιείται κυρίως στην εισαγωγή, εμπορία και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων.     

Η Εταιρεία είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία, συσταθείσα σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Νόμος 4548/2018 και  καταχωρημένη στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 2669501000, (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39229/01ΑΤ/Β/97/309). Η έδρα της Εταιρείας από τον 

Μάρτιο του 2019 βρίσκεται στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Ρένου Πόγγη 1 και πλατεία Γερουλάνου, Τ.Κ. 17455.  

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(α) Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Συμμόρφωσης με τα ΔΠΧΑ:  

Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις  έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(«ΔΠΧΑ») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κατ’ 

απαίτηση του Ελληνικού Νόμου (Ν.4548/2018) όπως ισχύει. Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία 

έναρξης εφαρμογής τους. Επίσης, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους. Οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας η οποία έχει αξιολογηθεί 

για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.  

Όλα τα στοιχεία του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου. 

Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

Τα ποσά της προηγούμενης περιόδου είναι συγκρίσιμα με τα ποσά της τρέχουσας περιόδου.  

Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και εξόδων. 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. 

 Όλα τα ποσά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ («€»), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, και 

στρογγυλοποιούνται.  

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας Chiesi Farmaceutici S.p.A., με έδρα στην Πάρμα της Ιταλίας (www.chiesi.com ). 

 (β) Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων:  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας την 18η Μαρτίου 2022. Επισημαίνεται ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 

 

http://www.chiesi.com/
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2.1. Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής - ΔΛΠ 19  

 
Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή 

παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται 

επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος 

καθορισμένων παροχών.  

 

Με βάση την ως άνω Απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές 

αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook’’, οι 

οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να 

τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς αυτήν την απόφαση.  

 

H Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις παροχές 

όπως ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012, κατά κύριο 

λόγο, στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων.  

 

Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα η κατανομή των παροχών 

να γίνεται πλέον στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων σύμφωνα με το ισχύον νομικό 

πλαίσιο και τις πρόσθετες συμβατικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις της Εταιρείας.  

 

Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφασης έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής πολιτικής. Η 

Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες “IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements” του ΟΔΛΠ, εκτιμά ότι η 

επίδραση της εφαρμογής της ως άνω απόφασης έχει σημαντική επίδραση στην κατάσταση οικονομικής θέσης και ως εκ τούτου 

εφαρμόστηκε αναδρομικά. Η επίδραση της εφαρμογής της απόφασης της Επιτροπής Διερμηνειών παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν ένα απόσπασμα της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020  

και την 31 Δεκεμβρίου 2019 και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Συνολικών Εσόδων της χρήσης 2020  

υποθέτοντας ότι η αλλαγή στο ΔΛΠ 19 είχε εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2020:  

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

31/12/2020 

Δημοσιευμένο 

Επίδραση 

Απόφασης 

ΔΛΠ 19 

01/01/2021 

Αναπροσαρμοσμένο 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

   
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 312.116 -152.629 159.486 

    
Ίδια Κεφάλαια 

   
Κέρδη εις νέον 1.324.488 483.325 1.807.813 
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Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

   
Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω εξόδου 860.279 -635.954 224.325 

    
 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικών Εσόδων χρήσεως 

2020 

Δημοσιευμένο 

Επίδραση 

Απόφασης 

ΔΛΠ 19 

2020  

Αναπροσαρμοσμένο 

Αποτελέσματα προ φόρων 1.031.761 -70.174 961.587 

Φόρος Εισοδήματος -324.958 16.842 -308.117 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 706.803 -53.332 653.471 

  

  
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα (μετά από Φόρους) 681.210 -29.611 651.599 

 

 

 

31/12/2019 

Δημοσιευμένο 

Επίδραση 

Απόφασης 

ΔΛΠ 19 

01/01/2020 

Αναπροσαρμοσμένο 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

   
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 350.120 -161.980 188.140 

 

   
Ίδια Κεφάλαια 

   
Κέρδη εις νέον 1.172.710 512.936 1.685.646 

 

   
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

   
Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω εξόδου 870.669 -674.916 195.753 

 

 

3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διατυπώνονται 

παρακάτω: 

3.1 Λειτουργικό Νόμισμα & Νόμισμα Παρουσίασης 

Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 
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3.2 Ενσώματα Πάγια 

3.2.1 Ακίνητα, μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός και λοιπά ενσώματα στοιχεία 

Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως.  

Ειδικότερα, στα ενσώματα πάγια περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων:  

▪ Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων 

▪ Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο. 

3.2.3 Aποσβέσεις 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει 

όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη 

ωφέλιµη οικονοµική ζωή του.  

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων λογίζονται στα αποτελέσματα με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της 

εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων.  

 

Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: 

 

Κατηγορία Παγίου Ωφέλιμη Ζωή 

Διαμορφώσεις σε ακίνητα τρίτων Με βάση τα έτη μίσθωσης 

Έπιπλα, Σκεύη, Μηχανές γραφείων, Τηλεπικοιν. & Λοιπός εξοπλισμός 10 έτη 

Η/Υ & Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα 5 έτη 

 

3.3 Άυλα Πάγια Στοιχεία 

Στην κατηγορία αυτή η Εταιρεία έχει εντάξει τις  παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τα προγράμματα 

λογισμικού.  

Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Οι παραχωρήσεις και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβάνουν καταβολές για άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων 

στην Ελληνική αγορά.  

Προγράμματα Λογισμικού 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη 

απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία κυμαίνεται  

σε 5 έτη (συντελεστής  απόσβεσης 20%). 
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3.4 Απομείωση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιµο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας 

τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζηµίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιµη αξία ενός παγίου καταστεί µικρότερη 

από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζηµίας αποµείωσης γίνεται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα.  

Ενδείξεις αποµείωσης, µεταξύ άλλων, αποτελούν:  

(i) η µείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναµενόταν ως αποτέλεσµα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του,  

(ii) δυσµενείς µεταβολές στο τεχνολογικό, οικονοµικό και νοµικό περιβάλλον της Εταιρείας, 

(iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων µιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σηµαντική 

µείωση της ανακτήσιµης αξίας του στοιχείου και  

(iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου.  

Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έξοδο.  

Οι ζηµίες αποµείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσµατα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.  

Η λογιστική αξία ενός παγίου µετά την αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το 

πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζηµία αποµείωσης.  

Παύση αναγνώρισης παγίων  

Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισµό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται ή όταν δεν αναµένονται πλέον 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του.  

Το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού 

προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του στοιχείου.  

Το κέρδος ή η ζηµία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στο χρόνο που 

το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται. 

3.5 Μισθώσεις 

H Eταιρία ως μισθωτής 

Η Εταιρεία εκτιμά εάν μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύς αυτής και αναγνωρίζει κατά περίπτωση ένα 

περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση από την μίσθωση για όλες τις συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες 

είναι μισθωτής, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (που ορίζονται ως μισθώσεις με διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο) 

και μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Για τις μισθώσεις αυτές, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα ως 

λειτουργικά έξοδα με την ευθεία μέθοδο, σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Η υποχρέωση από την μίσθωση αρχικά επιμετράται στην 

παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου. Τα 

μισθώματα που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση αποτελούνται από:  

• σταθερά μισθώματα (περιλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών μισθωμάτων), μειωμένα κατά τυχόν κίνητρα μίσθωσης,  
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• κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά επιμετρώνται με χρήση του 

δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου,  

• ποσά τα οποία αναμένεται να καταβάλλει ο μισθωτής βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας,  

• την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι ο μισθωτής θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, και  

• την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση δικαιώματος του μισθωτή 

για καταγγελία της μίσθωσης. Η υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται μεταγενέστερα, αυξάνοντας την λογιστική αξία για να 

αποτυπωθούν οι τόκοι επί της υποχρέωσης από την μίσθωση (με χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου) και μειώνοντας 

την λογιστική αξία για να αποτυπωθούν οι καταβολές των μισθωμάτων.  

Η υποχρέωση από την μίσθωση παρουσιάζεται διακριτά στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 

Το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης εμπεριέχει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της αντίστοιχης υποχρέωσης από την 

μίσθωση, τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή προγενέστερα αυτής, και 

τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο κόστος μειωμένα κατά τις τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και τις 

ζημίες απομείωσης. Η Εταιρεία  εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 36 προκειμένου να προσδιορίσει εάν το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης 

έχει απομειωθεί. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται στην μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας 

της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 

παρουσιάζεται διακριτά στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία δεν εξαρτώνται από κάποιο δείκτη 

ή επιτόκιο δεν περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης από την μίσθωση και κατά συνέπεια δεν αποτελούν συστατικό 

στοιχείο της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Οι σχετικές πληρωμές αναγνωρίζονται ως έξοδο την 

περίοδο κατά την οποία επήλθε το γεγονός ή ο όρος ενεργοποίησης αυτών των καταβολών και περιλαμβάνονται στα κονδύλια “Έξοδα 

διοίκησης” και “Έξοδα διάθεσης” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων. Σύμφωνα με όσα προβλέπει 

το Δ.Π.Χ.Α. 16, η Εταιρεία δεν εφάρμοσε την πρακτική διευκόλυνση του Δ.Π.Χ.Α. 16 σύμφωνα με την οποία ο μισθωτής δεν υποχρεούται 

να διαχωρίσει τα μη μισθωτικά στοιχεία, και επέλεξε επομένως να διαχωρίσει  το μισθωτικό και μη μισθωτικό στοιχείο των συμβάσεων. 

Αναφορά για το ΔΠΧΑ 16 παρατίθεται και στις σημειώσεις 13 και 22 . 

 

3.6 Αποθέματα 

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.  

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

ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αποτελεί την εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας της Εταιρείας αφαιρουμένων των υπολογιζόμενων εξόδων ολοκλήρωσης και των εξόδων πώλησης. 

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέµατος προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. Η ίδια µέθοδος 

χρησιµοποιείται για όλα τα αποθέµατα της Εταιρείας. 

Οι αγορές αναλώσιµων υλικών που δεν είναι σηµαντικές για το µέγεθος της Εταιρείας αντιµετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου. 
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3.7 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον Ισολογισµό ως µη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, 

ανάλογα µε τις προθέσεις της διοίκησης της Εταιρείας και το συµβατικό ή εκτιµώµενο χρόνο διακανονισµού τους.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από εμπορικές απαιτήσεις και από λοιπές απαιτήσεις, ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα.  

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος.  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον ζηµίες 

αποµείωσης.  

Ειδικότερα, µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στο 

αποσβέσιµο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου ή µε τη σταθερή µέθοδο, αντί του κόστους κτήσεως μείον 

ζημίες απομείωσης, εάν η µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Ως έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που τεκµαίρεται ότι 

εµπεριέχουν σηµαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά.  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.  

Ενδείξεις αποµείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν:  

α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ή  

β) η λογιστική αξία είναι σηµαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή  

γ) δυσµενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσµεύσεων που απορρέουν από 

τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.  

Ζηµία αποµείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η Εταιρεία εκτιµά ότι θα 

ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.  

Το ποσό που η Εταιρεία 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 ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες 

που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί  

ζηµία αποµείωσης.  

Ειδικότερα, για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν 

εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα. 
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3.8 Προκαταβολές δαπανών και Λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία 

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.  

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται 

στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας. 

 

 

3.9 Καθαρή Θέση 

Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαµβάνουν: 

α) Το καταβληθέν από τους μετόχους κεφάλαιο της Εταιρείας,  

β) Τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νοµοθεσίας ή του καταστατικού.  

γ) Τα αποτελέσµατα εις νέον.  

 

3.10 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους  

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιµετρώνται με βάση αποδεκτή 

αναλογιστική μέθοδο. 

Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης 

λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των 

αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε 

αυτά τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την 

συνταξιοδότησή του.  

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό για το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της 

καθορισμένης παροχής ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων που προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις 

εκτιμώμενες ταμιακές ροές των παροχών συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο, κατά την 

ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης (τουλάχιστον ΑΑ) που 

έχουν ημερομηνίες λήξης σχετικές με αυτές των υποχρεώσεων της Εταιρείας και που αφορούν το ίδιο νόμισμα στο οποίο οι παροχές 

συνταξιοδότησης θα πληρωθούν στο προσωπικό. Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 

αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της Προβλεπόμενης Μονάδας Υποχρέωσης (projected unit credit method). Ο υπολογισμός 

λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους, όπως  η  ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός του προσωπικού, καθώς και τις 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις καταβλητέες παροχές βάσει των εν ισχύ συνταξιοδοτικών προγραμμάτων του προσωπικού. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα αναγνωρίζονται στο 

σύνολό τους στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης. 
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Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη σημείωση 2.1, η Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση εφάρμοσε την απόφαση της Επιτροπής 

Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (IFRIC) «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 19» και κατανέμει τις παροχές στα 

τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων της. 

 

3.11 Αναβαλλόμενοι φόροι 

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.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται πλήρως. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος, είτε περιουσιακό στοιχείο είτε υποχρέωση, αναγνωρίζεται αρχικά και επιµετράται µεταγενέστερα στο 

ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή σε κάθε προσωρινή διαφορά.  

Οι µεταβολές στο ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ή υποχρέωσης του ισολογισµού που προκύπτουν από περίοδο 

σε περίοδο αναγνωρίζονται σε µείωση ή αύξηση αναλόγως του φόρου εισοδήµατος της κατάστασης αποτελεσµάτων.  Οι διαφορές 

που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις των οποίων οι µεταβολές αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος και ο φόρος αναγνωρίζεται οµοίως στην κατάσταση συνολικών εσόδων.  

Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά 

παρουσιάζονται στον ισολογισµό και στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

3.12 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις   

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτελούνται από εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο οφειλόµενο ποσό τους. 

 

3.13 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 

αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 

 

3.14 Αναγνώριση εσόδων 

Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων από συμβόλαια με πελάτες: 

Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη 

Βήμα 2: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης της σύμβασης  

Βήμα 3: Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής  

Βήμα 4: Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης  

Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδων όταν ή ενόσω μια οικονομική οντότητα εκπληρώνει την υποχρέωση εκτέλεσης  
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Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται στο ποσό κατά το οποίο μία οντότητα προσδοκά να έχει ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των 

αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν αντισυμβαλλόμενο. Εάν μία σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερες από μια συμβατικές 

υποχρεώσεις η συνολική αξία της σύμβασης επιμερίζεται στις επιμέρους υποχρεώσεις με βάση τις επιμέρους αξίες πώλησης. Οι 

όροι πληρωμής συνήθως διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της πώλησης και εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη φύση των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών, τα κανάλια διανομής αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη.  

 

Η Εταιρεία εκτιμά επιπλέον εάν έχει ρόλο εντολέα ή εκπροσώπου σε κάθε σχετική συμφωνία. Η εκτίμηση της Εταιρείας είναι πως 

στο σύνολο των συναλλαγών πώλησης στις οποίες προβαίνει έχει ρόλο εντολέα.  

 

Η Εταιρεία δεν συνάπτει συμβάσεις όπου η περίοδος ανάμεσα στη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών που έχουν υποσχεθεί 

στον πελάτη και της πληρωμής από τον πελάτη να υπερβαίνει τον ένα χρόνο. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν προσαρμόζει το τίμημα της 

συναλλαγής για τη διαχρονική αξία του χρήματος.   

Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη (προπληρωμή) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης 

και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών, αναγνωρίζεται ως συμβατική υποχρέωση. Η συμβατική υποχρέωση από-

αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:  

 

Πώληση εμπορευμάτων  

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται σε δεδομένη χρονική στιγμή όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον 

πελάτη, συνήθως κατά την παράδοσή σε αυτόν, και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή 

του αγαθού από τον πελάτη.  

 

Rebates 

H Εταιρεία πραγματοποιεί προβλέψεις για Rebates, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες 

μειώνουν τις τιμολογηθείσες πωλήσεις προς τον Ιδιωτικό Τομέα. Τα ποσά επιστροφών χαρακτηρίζονται ως μεταβλητά 

ανταλλάγματα και αναγνωρίζονται αφαιρετικά του εσόδου μόνο στο βαθμό που είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα υπάρξει σημαντική 

αναστροφή στο μέλλον. Τα ποσοστά υπολογισμού των προβλέψεων αναπροσαρμόζονται κάθε τρίμηνο σύμφωνα με τα πραγματικά 

ποσοστά που καταλογίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..  

 

Παροχή υπηρεσιών  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά την περίοδο εκείνη όπου παρέχεται η υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της 

παροχής της υπηρεσίας στον πελάτη, σε σχέση πάντα και με το βαθμό ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας ως ποσοστό των 

συνολικών υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί. 

 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας με τη σταθερή μέθοδο. 

Τα κέρδη από επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κερδών από αναστροφές 

προβλέψεων και αποµειώσεων, αναγνωρίζονται βάσει των προβλεπομένων ανά κατηγορία στοιχείου. 
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3.15. Διανομή μερισμάτων 

Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  και συνεπώς 

αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια, την περίοδο εκείνη στην οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια 

Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

 

3.16 Διαγραφή χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνο όταν: 

α) Εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή  

β) Mεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.  

Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στα 

αποτελέσµατα, η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται (συµπεριλαµβανοµένου κάθε νέου 

περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται µείον κάθε νέα υποχρέωση που αναλαµβάνεται).  

Η Εταιρεία 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 της αρχικής και αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.  

Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή µεταβιβάζεται σε ένα τρίτο µέρος 

και του ανταλλάγµατος που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός µετρητών, 

µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

 

4.1 Φόρος Εισοδήματος 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για το φόρο εισοδήματος απαιτείται σημαντική υποκειμενική κρίση.  Κατά 

την κανονική ροή των εργασιών της Εταιρείας λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής 

υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος.  Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς 

ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος 

και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους της  χρήσης κατά την οποία ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έχει 

λάβει χώρα. Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τους φόρους αναφέρονται στη σημείωση 11. 

4.2 Αναβαλλόμενοι Φόροι 

 Σημαντικές εκτιμήσεις της Διοίκησης απαιτούνται για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που 

μπορεί να αναγνωριστεί, με βάση τον πιθανό χρόνο και το ύψος των μελλοντικών φορολογικών κερδών σε συνδυασμό με το 
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φορολογικό προγραμματισμό της Εταιρείας.   Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τους αναβαλλόμενους φόρους αναφέρονται στη 

σημείωση 15. 

4.3 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι 

η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή με βάση εκτίμηση που προκύπτει τόσο από ιστορικά 

στοιχεία όσο και από μελλοντικές εκτιμήσεις (ΔΠΧΑ 9).  Η διοίκηση της Εταιρείας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης 

για επισφαλείς απαιτήσεις με βάση παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νομική υπηρεσία για πρόσφατες 

εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση/κρίση της για την επίδραση λοιπών παραγόντων στην 

εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τις προβλέψεις αυτές αναφέρονται στη σημείωση 17. 

4.4 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 αποχώρησης 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. Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τις εκτιμήσεις αυτές αναφέρονται στη σημείωση 21. 

4.5 Πρόβλεψη για επιστροφές πωλήσεων 

Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη για επιστροφές πωλήσεων βάσει εκτιμήσεων της Διοίκησης για μελλοντικές επιστροφές 

πωληθέντων εμπορευμάτων, η οποία βασίζεται κυρίως σε ιστορικούς μέσους όρους των επιστροφών πωλήσεων των τελευταίων 

ετών βάσει του κύκλου ζωής του κάθε φαρμάκου. Η Διοίκηση επανεκτιμά τη σχετική πρόβλεψη σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 

βάσει των εκτιμώμενων μέσων όρων επιστροφών πωλήσεων. 

 

4.6. Πρόβλεψη δουλευμένων εξόδων για Rebates, Clawbacks και Βοnus 

Η Εταιρεία πραγματοποιεί προβλέψεις για Rebates και Clawback σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υπουργικές Αποφάσεις και 

νομοθεσία. Ο υπολογισμός των προβλέψεων αναθεωρείται σε τακτική βάση (κάθε τρίμηνο για τα Rebates και κάθε εξάμηνο για το 

Clawback) σύμφωνα με τα πραγματικά ποσά που καταλογίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και το Υπουργείο Υγείας. Ειδικότερα: 

Rebates 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ καταλογίζει υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) επί των τριμηνιαίων πωλήσεων των 

φαρμακευτικών εταιρειών. Η Εταιρεία μειώνει τις τιμολογηθείσες πωλήσεις κατά το ποσό των rebates που της καταλογίζονται και 

πραγματοποιεί προβλέψεις, βάσει των καλύτερων δυνατών εκτιμήσεων της Διοίκησης για τα ποσά εκείνα που δεν έχουν 

καταλογιστεί μέχρι το τέλος της χρήσης. 

Clawback 

Το Clawback λειτουργεί ως αυτόματος μηχανισμός επανείσπραξης που τίθεται σε εφαρμογή όταν η δαπάνη υπερβαίνει τα όρια του 

προϋπολογισμού της Ετήσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης, δηλαδή αφορά ποσά που λογίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το Υπουργείο 

Υγείας στις φαρμακευτικές εταιρείες λόγω υπέρβασης του κρατικού προϋπολογισμού για τη φαρμακευτική δαπάνη, εξω-

νοσοκομειακή και νοσοκομειακή. Όταν σημειώνεται υπέρβαση αυτού του ορίου, οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να 
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επιστρέφουν το υπερβάλλον ποσό στον EΟΠΥΥ, το οποίο υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση. Ο Όμιλος Chiesi και κατ’ επέκτασιν η 

Chiesi Hellas, έχει αξιολογήσει ότι θα πρέπει να παρουσιάζει τα ποσά του Clawback στα «Έξοδα Διάθεσης» κυρίως για τους παρακάτω 

λόγους:  

▪ Οι εν λόγω επιβαρύνσεις δεν υπολογίζονται επί των πωλήσεών της και ούτε  είναι σε κάποιου είδους συσχέτιση με αυτές 

(πωλήσεις), 

▪ Η Εταιρεία δε δύναται να επηρεάσει τον καθορισμό του Clawback μέσω της εμπορικής της δραστηριότητας, 

▪ Ο καθορισμός του Clawback υπόκειται σε μεγάλη αβεβαιότητα και επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες π.χ. 

φαρμακευτική αγορά, κρατικός προϋπολογισμός κλπ. 

▪ Υπάρχει πιθανότητα σημαντικής μεταβολής/διαφοροποίησης του ποσού του claw back από έτος σε έτος 

Για τα ποσά εκείνα που δεν έχουν καταλογιστεί μέχρι το τέλος της χρήσης, η Εταιρεία πραγματοποιεί προβλέψεις, βάσει των 

καλύτερων δυνατών εκτιμήσεων της Διοίκησης. Η Εταιρεία προβαίνει σε υπολογισμούς της για το δουλευμένο μέρος του ετήσιου 

Clawback που δεν εχει παραληφθεί χρησιμοποιώντας στοιχεία απολογιστικά και συνεκτιμώντας πιθανή  λοιπή γνώση και 

πληροφορίες. 

Bonus Προσωπικού 

Η Εταιρεία τηρεί  πολιτική επιβράβευσης εξαιρετικής απόδοσης των εργαζομένων με ετήσιο bonus το οποίο δίνεται σύμφωνα με  την 

εκάστοτε διαδικασία. Η διαδικασία αυτή είναι εναρμονισμένη με την αντίστοιχη πολιτική του ομίλου (Group Performance 

Management)  και βασίζεται σε στόχους που καθορίζονται και συμφωνούνται με τον εργαζόμενο από την αρχή της χρονιάς.  

Επομένως, στο τέλος της κλειόμενης χρήσης πραγματοποιεί πρόβλεψη βάσει των καλύτερων δυνατών εκτιμήσεων της Διοίκησης 

καθώς η πληρωμή του πραγματοποιείται εντός του 1ου τριμήνου του επόμενου έτους. 

5. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

Ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) και είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της 

επίδρασης αυτών των προτύπων, τροποποιήσεων προτύπων και διερμηνειών από την Εταιρεία, έχει ως εξής:  

Α)  Πρότυπα, τροποποιήσεις Πρότυπων και διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) και είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021: 

Τίτλος 

Ημερομηνία εφαρμογής – ετήσιες 

λογιστικές περίοδοι που ξεκινούν 

την ή μετά την 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις: Επιπτώσεις Ενοικίων που 

σχετίζονται με την COVID-19  

1 Ιουνίου 2020 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: 

Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου – Δεύτερη Φάση  

1 Ιανουαρίου 2021  
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ΕΔΔΠΧΑ Απόφαση Ατζέντας ΔΛΠ 19: Κατανομή Παροχών σε Περιόδους 

Υπηρεσίας  

1 Ιανουαρίου 2021 

 

Τα παραπάνω πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων που είναι υποχρεωτικά για την τρέχουσα περίοδο (εκτός της Απόφασης 

Ατζέντας της ΕΔΔΠΧΑ σχετικά με το ΔΛΠ 19) δεν έχουν σημαντική ή/και καθόλου επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας. Η Εταιρεία εφάρμοσε την απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2021 περί 

του ΔΛΠ 19 «Κατανομής παροχών σε περιόδους υπηρεσίας» και παρουσιάζει παραπάνω (Σημ. 2.1) την φύση και την επίπτωση της 

αλλαγής.  

 

Β)  Πρότυπα, τροποποιήσεις πρότυπων και διερμηνειών που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ: 

Τίτλος 

Ημερομηνία εφαρμογής – ετήσιες 

λογιστικές περίοδοι που ξεκινούν 

την ή μετά την 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις: Παραχωρήσεις Ενοικίων που 

σχετίζονται με την COVID-19 μετά την 30 Ιουνίου 2021 

1 Ιανουαρίου 2022  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων  1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16: Ενσώματα Πάγια 1 Ιανουαρίου 2022  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και 

Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία  1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ: Ετήσιος Κύκλος Βελτιώσεων 2018-2020 1 Ιανουαρίου 2022  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: 

Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες και 

Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες: 

Αναβολή Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος 

1 Ιανουαρίου 2023*  

Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 1 και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2: Γνωστοποίηση 

Λογιστικών Πολιτικών 

1 Ιανουαρίου 2023* 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8: Ορισμός Λογιστικών Εκτιμήσεων 1 Ιανουαρίου 2023* 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17: Ασφαλιστήρια Συμβόλαια  1 Ιανουαρίου 2023*  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια: Αναβολή του 

ΔΠΧΑ 9 

1 Ιανουαρίου 2023* 
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: Αναβαλλόμενη Φορολογία σχετιζόμενη με 

Περιουσιακά Στοιχεία και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μια 

μεμονωμένη συναλλαγή 

1 Ιανουαρίου 2023* 

 

*: Δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

6. ΈΣΟΔΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Η πληροφόρηση κατά κατηγορία δραστηριότητας και γεωγραφική αγορά της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης 

παρουσιάζεται αναλυτικά κατωτέρω: 

Θεραπευτική Κατηγορία 2021 2020 

Αναπνευστικά 23.337.235  22.478.946  

Καρδιαγγειακά 4.184.079  4.278.950  

Νεογνολογικά 2.547.437  2.276.766  

Κυστική Ίνωση 714.663  767.861  

Σπάνιες Παθήσεις 221.761  0  

Μυοσκελετικά 212.433  261.780  

Λοιπά Προϊόντα 64.664  59.326  

Έσοδα από επαναχρέωση εξόδων σε εταιρείες του Ομίλου 81.400  32.216  

Μείον: Rebates (4.858.414) (4.720.788) 

Καθαρός Κύκλος Εργασιών 26.505.258  25.435.056  

      

      

Γεωγραφική Αγορά 2021 2020 

Ελλάδα 31.198.595  29.863.117  

Χώρες Ε.Ε 165.077  292.727  

Μείον: Rebates (4.858.414) (4.720.788) 

Καθαρός Κύκλος Εργασιών 26.505.258  25.435.056  
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7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ‘ΕΞΟΔΑ 

 

Έξοδα 2021 2020 

Μείωση / (Αύξηση) Αποθεμάτων 257.697  (387.286) 

Αγορές Εμπορευμάτων & Λοιπές Αναλώσεις 11.012.113  10.958.634  

Δαπάνες Προσωπικού 4.740.808  4.652.809  

Αποσβέσεις 571.291  534.795  

Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 1.342.384  1.274.893  

Παροχές Τρίτων 276.288  264.228  

Φόροι & Τέλη 119.008  121.381  

Claw Back 5.207.662  5.649.914  

Έξοδα Προβολής, Διαφήμισης, Ταξιδίων 1.746.567  1.233.121  

Λοιπά Έξοδα 131.868  142.950  

Σύνολο Εξόδων (Κατ' είδος) 25.405.687  24.445.438  

 

 

Συμπεριλαμβάνονται σε: 2021 2020 

Κόστος Πωληθέντων 11.269.810  10.571.348  

Έξοδα Διοίκησης 1.953.996  1.796.807  

Έξοδα Διάθεσης 12.181.880  12.077.284  

Σύνολο Εξόδων (Aνά λειτουργία) 25.405.687  24.445.438  

 

8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΈΞΟΔΑ 

 

Λοιπά Έσοδα & Κέρδη 2021 2020 

Έσοδο από αποζημίωση κατεστραφέντων εμπορευμάτων (468) (813) 

Έσοδο από χρήση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων (11.204) (199.299) 

Λοιπά Έσοδα & Κέρδη (1.547) (7.772) 

Λοιπά Έσοδα & Κέρδη (13.219) (207.883) 

 

Λοιπά( Έξοδα) & (Ζημίες) 2021 2020 

Ζημία από διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 10.992  199.480  

Λοιπά Έξοδα & Ζημίες 11.897  13.847  

Λοιπά Έξοδα & Ζημίες 22.889  213.328  

 
Σύνολο Λοιπών Εσόδων/(Εξόδων) 9.669  5.444  
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9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΈΣΟΔΑ/ (ΈΞΟΔΑ) 

 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή 2021 2020 

Τόκοι επί υποχρεώσεων μίσθωσης 24.749  25.361  

Έξοδα από τόκους Αναλογιστικής μελέτης 717  1.445  

Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές 471  0  

Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 2  (2) 

Σύνολο Χρηματοοικονομικών Εξόδων 25.938  26.805  

 

 

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή 2021 2020 

Έσοδα από τόκους τραπεζικών καταθέσεων (405) (4.218) 

Σύνολο Χρηματοοικονομικών Εσόδων (405) (4.218) 

      

Λοιπά Έξοδα/(Έσοδα) 25.534  22.586  

 

10. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 

Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 71 (2020: 68) και είναι 

όλοι  με μισθωτή εργασία. O αριθμός εργαζομένων κατά την 31/12/2021 ανερχόταν σε 73 (31/12/2020: 74). 

 

11. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Η ανάλυση  του φόρου εισοδήματος της Εταιρείας παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω: 

Δαπάνες Προσωπικού 2021 2020 

Αποδοχές Προσωπικού 2.900.412  2.799.569  

Εργοδοτικές Εισφορές 797.707  830.379  

Παρεπόμενες Παροχές Προσωπικού 157.743  190.016  

Αποζημιώσεις Προσωπικού και προγράμματα καθορισμένων παροχών 228.418  207.592  

Προβλέψεις για Βonus Προσωπικού 656.528  625.253  

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού 4.740.808  4.652.809  
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Φόρος Εισοδήματος 2021 2020 

Τρέχων Φόρος 298.131  289.629  

Αναβαλλόμενος Φόρος Έξοδο/(Έσοδο) (24.363) 29.245  

Διαφορές Φόρου Εισοδήματος Προηγ. Χρήσεων 60.645  (10.757) 

Σύνολο 334.413  308.117  

   

Συμφωνία  φορολογικής επιβάρυνσης  2021 2020 

Κέρδη προ φόρων 1.064.369  961.587  

Φορολογικός συντελεστής 22% 24% 

Φόρος βάσει του φορολογικού συντελεστή 234.161  230.781  

Προσαρμογές στο φόρο σε σχέση με:   

Φόρος που αναλογεί σε δαπάνες μη εκπιπτόμενες για τον υπολογισμό του φόρου 
εισοδήματος 

26.317  58.848  

Επανεκτίμηση αναβαλλόμενου φόρου και/ή αλλαγή φορολογικού συντελεστή στην 
Ελλάδα  

13.291 29.245  

Προσαρμογές πρόβλεψης φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσης βάσει 
υποβεβλημένης δήλωσης φόρου εισοδήματος 

60.645  (10.757) 

Πραγματική φορολογική επιβάρυνση 334.413  308.117  

 

Ο συντελεστής φόρου είναι 22% για την χρήση του 2021 και 24% για το 2020. 

Η Εταιρεία έχει υπολογίσει την αναβαλλόμενη φορολογία με βάση τον συντελεστή (22%) που θα ισχύει όταν οι προσωρινές διαφορές 

αναμένεται να αναγνωρισθούν 

12. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ   

 

  ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  
Κτίρια & 

Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Λοιπά 
Άυλα Στοιχεία 

Μικτή Λογιστική Αξία 31/12/2019 537.419  455.841  1.748.010  2.741.270  

Προσθήκες Περιόδου 0  97.274  154.812  252.086  

Μειώσεις Περιόδου (2.516) (40.303) 0  (42.819) 

Μικτή Λογιστική Αξία 31/12/2020 534.903  512.812  1.902.822  2.950.537  

          

Σωρευμένες Αποσβέσεις 31/12/2019 91.367  205.421  1.245.477  1.542.266  

Αποσβέσεις Περιόδου 105.920  61.635  163.270  330.825  

Αποσβέσεις Μειώσεων (41) (40.302) 0  (40.343) 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 31/12/2020 197.246  226.754  1.408.747  1.832.747  
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Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2020 337.657  286.058  494.076  1.117.790  

      

     

 

  ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  
Κτίρια & 

Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Λοιπά 
Άυλα Στοιχεία 

Μικτή Λογιστική Αξία 31/12/2020 534.903  512.812  1.902.822  2.950.537  

Προσθήκες Περιόδου 6.807  41.251  290.806  338.864  

Μικτή Λογιστική Αξία 31/12/2021 541.710  554.063  2.193.628  3.289.401  

          

Σωρευμένες Αποσβέσεις 31/12/2020 197.246  226.754  1.408.747  1.832.747  

Αποσβέσεις Περιόδου 106.856  69.060  194.524  370.440  

Σωρευμένες Αποσβέσεις 31/12/2021 304.102  295.814  1.603.271  2.203.187  

          

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2021 237.608  258.249  590.358  1.086.214  

      

     

Aγορές παγίων 

Οι σημαντικότερες προσθήκες ασώματων ακινητοποιήσεων είναι η αγορά σε Λογισμικά Προγράμματα για την Εταιρεία αξίας 

290.806 ευρώ (CRM programme προσθήκες & βελτιώσεις, My Data, Concur Νέο Σύστημα Υποβολής Εξοδολογίων κλπ). 

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

 

Δικαίωμα Χρήσης Παγίων Κτίριο Οχήματα Σύνολα 

Δικαίωμα Χρήσης Παγίων       

Κόστος       

Υπόλοιπο 01/01/2020 697.828  192.797  890.625  

Μειώσεις 0  (38.668) (38.668) 

Προσθήκες 0  273.191  273.191  

Τελικό Υπόλοιπο 31/12/2020 697.828  427.320  1.125.148  

        

Μείον: Αποσβέσεις       

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 01/01/2020 60.681  71.535  132.216  

Αποσβέσεις της χρονιάς 72.817  87.836  160.653  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 31/12/2020 133.498  159.371  292.868  

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2020 564.331  267.949  832.280  
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Δικαίωμα Χρήσης Παγίων Κτίριο Οχήματα Σύνολα 

Δικαίωμα Χρήσης Παγίων       

Κόστος       

Υπόλοιπο 01/01/2021 697.828  427.320  1.125.148  

Μειώσεις (10.210) (129.192) (139.402) 

Προσθήκες 38.703  188.041  226.744  

Τελικό Υπόλοιπο 31/12/2021 726.321  486.170  1.212.490  

       

Μείον: Αποσβέσεις       

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 01/01/2021 133.498  159.371  292.868  

Αποσβέσεις της χρονιάς 74.052  28.121  102.172  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 31/12/2021 207.549  187.492  395.041  

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2021 518.772  298.678  817.450  

 

 

14. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία-δάνεια και απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

Ανάλυση  31/12/2021 31/12/2020 

Εγγυήσεις > 5 Έτη 42.000  42.000  

Εγγυήσεις 1 έως 5 Έτη 38.590  37.356  

Προκαταβολές  18.500  36.000  

Σύνολο 99.090  115.356  

 

15. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών, με τη χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών που 

ισχύουν στην Ελλάδα. 

  31/12/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο έναρξης, καθαρή αναβαλλόμενη απαίτηση 159.486  188.140  

Χρέωση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 24.363  (29.245) 

Αναβαλλ. φόρος έσοδο επί των αναλογ. ζημιών απευθείας στην καθαρή θέση (910)  591  

Υπόλοιπο Λήξης, Καθαρή Αναβαλλόμενη Απαίτηση 182.939  159.486  
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Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης και των συγκριτικών χρήσεων αναλύεται 

παρακάτω: 

  
Υπόλοιπο 

31/12/2020 

Χρέωση/Πίστωση στα  
Υπόλοιπο 

31/12/2021   Αποτ/σματα 
Ίδια 

Κεφάλαια 

Προβλέψεις για Αποζημιώσεις Προσωπικού λόγω εξόδου 51.132  (2.022) (910) 48.200  

Προβλέψεις για Απαξίωση Αποθεμάτων 6.957  (1.334)  5.624  

Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 9.662  (3.270)  6.392  

Προβλέψεις για Επιστροφές Πωλήσεων 62.893  6.117   69.010  

Ζημίες Οικειοθελούς Ανταλλαγής Ομολόγων του Ιδιωτικού 
Τομέα (“PSI”) 

24.399  3.558   27.958  

Ζημίες από IFRS 16 4.443  1.418   5.862  

Συμψηφισμός Κλινικών Μελετών με Clawback  19.895   19.895  

Υπόλοιπο Λήξης, Καθαρή Αναβαλλόμενη Απαίτηση 159.486  24.363  (910)  182.939  

 

Η Εταιρεία εκτιμά ως ανακτήσιμο το σύνολο της αναγνωριζόμενης φορολογικής απαίτησης κατά την 31/12/2021. 

16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Κατά της 31 Δεκεμβρίου 2021 η Εταιρεία διέθετε τα παρακάτω αποθέματα: 

Αποθέματα 31/12/2021 31/12/2020 

Εμπορεύματα 2.169.586  2.427.284  

Μείον: Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων (25.562) (28.989) 

Σύνολο 2.144.025  2.398.295  

 

 

Η εκτίμηση της πρόβλεψης για απαξίωση αποθεμάτων αφορά ληξιπρόθεσμα εμπορεύματα. Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξίωση 

αποθεμάτων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Κίνηση προβλέψεων για απαξίωση εμπορευμάτων 2021 2020 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  28.989  10.906  

Προσθήκες χρήσης 25.562  28.989  

Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (28.989) (10.906) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 25.562  28.989  
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17. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η ανάλυση των απαιτήσεων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις  31/12/2021 31/12/2020 

Πελάτες*  3.695.219  2.922.335  

Επιταγές εισπρακτέες  2.435.106  2.486.875  

Επισφαλείς απαιτήσεις και επιταγές σε καθυστέρηση  28.631  39.565  

Πρόβλεψη για επισφάλειες  (29.053) (40.257) 

Σύνολο  6.129.903  5.408.518  

 

* Ενηλικίωση απαιτήσεων  

(Ποσά σε ευρώ) 

Σε μήνες 31/12/2021 31/12/2020 

0 - 2 M 5.927.824  5.323.386  

3 - 6 M 9.622  12.106  

6 - 9 Μ 96.046  16.729  

9 - 12 M 96.410  66.247  

> 12 M 29.053  30.307  

Σύνολο 6.158.955  5.448.775  

Η κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Κίνηση πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  40.257  242.730  

Προσθήκες/(Αναστροφές) χρήσης 0  (202.843) 

Διαγραφή Επισφαλών Απαιτήσεων (11.204) 370  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  29.053  40.257  

 

Η εκτίμηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις , πραγματοποιήθηκε με βάση το ΔΠΧΑ 9.  

Λοιπές Απαιτήσεις και Προπληρωμένα έξοδα 

Λοιπές απαιτήσεις & Προπληρωμένα Έξοδα 31/12/2021 31/12/2020 

Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήματος και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 21.330  69.077  
Προπληρωμές και λοιπές απαιτήσεις 37.920  9.693  
Προκαταβολές σε Προμηθευτές 147.629  75.989  
Σύνολο 206.879  154.759  

18. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 31/12/2021 31/12/2020 

Ταμείο 316 492 

Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις σε τράπεζες 7.184.415 7.417.256 

Σύνολο 7.184.731 7.417.748 
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Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και των καταθέσεων όψεως τηρείται σε Ευρώ. Οι καταθέσεις όψεως της Εταιρείας τηρούνται 

σε υποκαταστήματα Ελληνικών τραπεζών κατά ποσό 7.184.415 (31/12/2020: EUR 7.417.256) και σε αλλοδαπές τράπεζες κατά 

μηδενικό ποσό. 

19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΑΛΑΙΟ 

Μετοχικό κεφάλαιο 31/12/2021 31/12/2020 

Αριθμός κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας  € 1,00 η 
κάθε μία 

1.400.147 1.400.147 

Σύνολο 1.400.147 1.400.147 

Μέτοχοι της Εταιρείας είναι η Chiesi Farmaceutici S.p.A., καθώς και η Εταιρεία Valline Srl με έδρα την Πάρμα της Ιταλίας. Οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Chiesi 

Farmaceutici S.p.A., οι οποίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο www.chiesigroup.com. 

Προτεινόμενη Διάθεση Κερδών - Μερίσματα 

Η προτεινόμενη διάθεση των κερδών της χρήσης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει ως εξής: 

2021 

Κέρδη πρό φόρων 1.064.369 

Mείον :Φόρος εισοδήματος 334.413 

Μείον : Κράτηση για υποχρεωτικό 
Τακτικό απoθεματικό  

41.512 

Υπόλοιπο προς διανομή (α) 688.444 

Α’ μέρισμα 35% 240.125 

Πρόσθετο Μέρισμα 445.947 

Σύνολο Μερισμάτων (β) 686.072 

Κέρδη εις Νέον (α) - (β) 2.372 

 

Κατά τη χρήση 2021 εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μέρισμα ποσού ΕΥΡΩ 658.069 

προερχόμενο από τα καθαρά κέρδη της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020. Το εγκριθέν μέρισμα από τα κέρδη του 2020, 

αποδόθηκε εξ ολοκλήρου εντός της χρήσης 2021 στον μέτοχο.  

Η παραπάνω πρόταση διανομής (από τα κέρδη του 2021) τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. 

20. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Η κίνηση των αποθεματικών της Εταιρείας παρουσιάζεται αναλυτικά στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης. Η Εταιρεία 

σχηματίζει τακτικό αποθεματικό. Σύμφωνα με τον Ελληνικό εταιρικό νόμο, γίνεται ετησίως υποχρεωτική κράτηση από τα κέρδη 

χρήσης κατά ποσοστό τουλάχιστον 5% προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν 

το ύψος του αποθεματικού αυτού φτάσει το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  

Η Εταιρεία δεν έχει φθάσει κατά 31/12/2021 το υποχρεωτικό όριο σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.  

http://www.chiesigroup.com/
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21. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζομένους 

Η Ελληνική εργατική νομοθεσία προβλέπει η αποζημίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης να βασίζεται στα χρόνια υπηρεσίας 

των εργαζομένων στην Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοχές τους κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Οι αποζημιώσεις λόγω 

αποχώρησης για συνταξιοδότηση δεν χρηματοδοτούνται από ειδικά κεφάλαια, όμως οι υποχρεώσεις που προέρχονται από τέτοιου 

είδους δεσμεύσεις αποτιμώνται με αναλογιστικές μελέτες, που εκπονούνται από ανεξάρτητες αναλογιστικές εταιρείες. Η τελευταία 

αναλογιστική μελέτη πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2021. 

Τα ποσά, τα οποία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αφορούν τα προγράμματα καθορισμένων συνταξιοδοτικών 

παροχών, καθώς και οι μεταβολές στην υποχρέωση έχουν ως εξής:  

  2021 2020 

Κόστος Τρέχουσας Υπηρεσίας 44.481  40.545  

Χρηματοοικονομικό Κόστος 717  1.445  

Κόστος διακανονισμού 183.937  153.753  

Συνολική Δαπάνη καταχωρημένη στα αποτελέσματα χρήσης 229.135  195.743  

 

 Ανάλυση της υποχρέωσης που καταχωρήθηκε στον Ισολογισμό 31/12/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο Έναρξης 213.049  184.786  

Συνολική Δαπάνη 229.135  195.742  

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες (4.360) 2.462  

Επιπρόσθετες παροχές που πληρώθηκαν (218.733) (169.942) 

Υπόλοιπο Λήξης 219.091  213.049  

Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα 11.590  11.276  

Υπόλοιπο Λήξης 230.681  224.325  

 

 
Βασικές παραδοχές 

  

  31/12/2021 31/12/2020 

Επιτόκιο Προεξόφλησης  0,45% 0,34% 
Ποσοστό Αύξησης μισθών 2,00% 2,00% 
Πληθωρισμός  1,70% 1,60% 

Προϋποθέσεις και όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης  

  
Εληφθη υπόψη η ισχύουσα 

νομοθεσία  κατά την 
ημερομηνία αποτίμησης 

Παροχή κατά τη συνταξιοδότηση 
  

Νόμιμη βάσει του 
Ν.4093/12 
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(Ποσά σε ευρώ)   31/12/2021 

Αναλογιστική Υποχρέωση   219.090 

      

Ανάλυση Ευαισθησίας   
Επίδραση 

% 

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης +0,1%   -0,73% 

Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης -0,1%   0,74% 

Αύξηση μισθών +0,1%   0,72% 

Μείωση μισθών  -0,1%   -0,72% 

      

 

 

Λοιπές Προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις ποσό ΕΥΡΩ 313.682 (2020: 262.055) αφορούν εκτίμηση της Εταιρείας για επιστροφές πωλήσεων.  

 

22. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποχρεώσεις από Μισθώσεις Κτίριο Οχήματα Σύνολα 

Υποχρεώσεις την 01/01/2020  644.968  121.875  766.843  

Προσθήκες 18.751  282.029  300.780  

Τροποποίησεις 0  4.668  4.668  

Πληρωμές μισθωμάτων (84.000) (137.497) (221.497) 

Υποχρεώσεις την 31/12/2020  579.720  271.075  850.794  

       

  
 
 
  

    

 

Υποχρεώσεις από Μισθώσεις Κτίριο Οχήματα Σύνολα 

Υποχρεώσεις την 01/01/2021 579.720  271.075  850.794  

Προσθήκες 207.958  0  207.958  

Διαφοροποιήσεις  0  597  597  

Πληρωμές μισθωμάτων (86.500) (128.756) (215.256) 

Υποχρεώσεις την 31/12/2021 701.178  142.916  844.093  
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Εκ των οποίων 3/12/2021 31/12/2020 

Μακροπρόθεσμες 649.995  676.829  

Βραχυπρόθεσμες 194.099  173.965  

Σύνολο 844.094  850.794  

23. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Εμπορικές, Φορολογικές και Λοιπές Υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Προμηθευτές 1.150.273  890.463  

Υποχρεώσεις σε συνδεόμενα μέρη 3.433.146  3.846.809  

Φόρος Εισοδήματος 50.607  43.409  

Λοιποί Φόροι 35.858  31.796  

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 153.837  160.195  

Λοιπές υποχρεώσεις 102.932  44.467  

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα & Λοιπές Υποχρεώσεις 8.013.632  7.802.769  

Σύνολο 12.940.286  12.819.908  

  

Το ποσό των δεδουλευμένων εξόδων για την χρήση 2021 και της συγκριτικής χρήσεως αναλύεται : 

Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα & Λοιπές Υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Προβλέψεις αμοιβών προσωπικού 771.929  722.984  

Προβλέψεις για παρακρατούμενους φόρους (Claw Back & rebate) 7.117.652  6.946.422  

Παρακρατούμενοι Φόροι 124.051  133.362  

Σύνολο 8.013.632  7.802.769  

24. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι πωλήσεις και οι αγορές προς και από συνδεδεμένες επιχειρήσεις γίνονται με τους όρους που ισχύουν στην αγορά.  Τα υπόλοιπα 

των λογαριασμών που εμφανίζονται στο τέλος της χρήσης δεν καλύπτονται με εγγυήσεις και τακτοποιούνται ταμειακά. Ακολουθεί 

συνοπτική περιγραφή των συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης: 

Ποσά Κλειόμενης 
Χρήσης 2021 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές 
αγαθών / 

υπηρεσιών / 
παγίων 

 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. (Italy) 80.000  11.149.306   80.000  3.431.846  
Chiesi España S.A.U. (Spain) 0  2.170   0  0  
Chiesi Limited (United Kingdom) 0  1.461   0  0  
Chiesi USA Inc. (USA) 0  2.003   0  0  
Chiesi Italia S.p.A. (Italy) 0  1.300   0 1.300 

Chiesi Farmacêutica Ltda (Brazil) 1.400  0   1.400 0 

Σύνολο 81.400  11.156.240   81.400  3.433.146  
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Ποσά Κλειόμενης 
Χρήσης 2020 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές 
αγαθών / 

υπηρεσιών / 
παγίων 

 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. (Italy) 10.267  11.104.144   7.848  3.845.418  
Chiesi España S.A.U. (Spain) 21.948  0   21.948  0  
Chiesi Limited (United Kingdom) 0  1.392   0  1.390  
Chiesi USA Inc. (USA) 0  (2.681)  0  0  

Σύνολο 32.216  11.102.854   29.797  3.846.809  

 

Κατά την κλειόμενη χρήση, οι αγορές από τη μητρική Chiesi Farmaceutici S.p.A. ανήλθαν στο ποσό των 11.149.306 ευρώ (2020: 

11.104.144  ευρώ). 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. που εργάζονται στην Εταιρεία ως μισθωτοί για το έτος 2021 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 

495.237 ευρώ.  

Δεν υπήρξαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. 

25. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Υφίστανται εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις οι οποίες αφορούν εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας κατά τρίτων. Οι απαιτήσεις 

αυτές είτε έχουν διαγραφεί κατά τα προηγούμενα έτη είτε παραμένουν στα βιβλία της Εταιρείας με ισόποση σχηματισμένη 

πρόβλεψη επισφάλειας. Δεν υφίστανται άλλου είδους εκκρεμοδικίες για την Εταιρεία ή λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 122 του νόμου 4611/2019 που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2019, οι φαρμακευτικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα οφείλουν στο Ελληνικό κράτος rebates της τάξεως του 4% της φαρμακευτικής δαπάνης για τα έτη 

2006, 2007 and 2008. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί είτε συγκεκριμένες οδηγίες για τον υπολογισμό τους, είτε η 

διαδικασία που θα ακολουθηθεί ή λοιπές προυποθέσεις που θα αναμενόταν να προσδιοριστούν με σχετική Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (ΚΥΑ). Οι φαρμακευτικές εταιρείες  αμφισβητούν τη νομιμότητα αυτής της απόφασης, ισχυριζόμενες μεταξύ άλλων και 

την έλλειψη νομικού πλαισίου για χρεώσεις για rebates για αυτά τα έτη, περιορισμούς λόγω παραγραφής τέτοιων απαιτήσεων κλπ. 

Η Εταιρεία αναμένει την έκδοση σχετικής ΚΥΑ προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσει την τυχόν επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση από τις σχετικές αρχές σε σχέση με το 

θέμα αυτό.  

26. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Για τις χρήσεις 2013 έως και 2020 έχει πραγματοποιηθεί φορολογικός έλεγχος από τους Ορκωτούς  Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας 

και χορηγήθηκε το σχετικό πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. 

Για τη χρήση που έληξε την 31/12/2021, βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης από το νόμιμο 

ελεγκτή βάσει των διατάξεων του άρθρου 65α του Ν. 4184/2013. Το πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης αναμένεται να 

εκδοθεί μετά την έκδοση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Από την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου φορολογικού ελέγχου 

δεν αναμένονται επιπρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις για την κλειόμενη χρήση 2021, οι οποίοι να έχουν σημαντική επίδραση επί 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
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Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1006/5.1.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για παραβάσεις της 

φορολογικής νομοθεσίας. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν το δικό τους 

φορολογικό έλεγχο. Αναφέρεται ότι οι χρήσεις πριν το 2016 πληρούν τα κριτήρια περί της παραγραφής του δικαιώματος των Αρχών 

να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο συνεπώς μπορεί να θεωρηθούν ως οριστικές. 

Ωστόσο εκτιμάται από τη διοίκηση της Εταιρείας ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους  από τις φορολογικές 

αρχές (για τις χρήσεις από 2016 και έπειτα) αν τελικά πραγματοποιηθούν δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση 

της Εταιρείας. 

27. ΔIΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η διοίκηση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν λόγω 

της γενικότερης κατάστασης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Γενικότερα όπως αναφέρεται και κατωτέρω στην 

διαχείριση των επιμέρους κινδύνων, δεν θεωρεί ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία θα επηρεάσουν σημαντικά 

την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το 

γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της 

μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 

Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν και αναλύονται κατωτέρω. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί και εξετάζει σε συνεχή βάση μέσω των εντεταλμένων οργάνων της τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 

κινδύνων και την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο ούτε κίνδυνο 

αντιστάθμισης επιτοκίων γιατί δεν έχει υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα ούτε σημαντικές  έντοκες  υποχρεώσεις. Σε ότι αφορά τον 

κίνδυνο ρευστότητας, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αυτό μέσω των αναγκαίων διαθεσίμων που 

διαθέτει και μέσω του δικτύου του Ομίλου στον οποίο ανήκει.   

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο προερχόμενο από τις απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες της, τον οποίο αντιμετωπίζει με 

τη διενέργεια πιστωτικού ελέγχου των πελατών προ της συνεργασίας μαζί τους, με την εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής καθορισμού 

πιστωτικών ορίων των πελατών της, με τακτική παρακολούθηση των εισπρακτέων υπολοίπων για πραγματοποίηση εμπρόθεσμων 

εισπράξεων, και με την ασφάλιση  μέρους  των απαιτήσεων της σε ασφαλιστική Εταιρεία. Θεωρούμε ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι 

χαμηλός, δεδομένου ότι οι περισσότεροι πελάτες του ιδιωτικού τομέα πληρώνουν σε διάστημα έως 60 ημερών, ενώ οι απαιτήσεις 

της Εταιρείας από το Δημόσιο(Δημόσια Νοσοκομεία)  καλύπτονται σε ένα βαθμό από αντίστοιχες υποχρεώσεις της Εταιρείας προς 

το Δημόσιο για Clawback, το οποίο θα συμψηφίσει τις σχετικές απαιτήσεις βάσει Υπουργικής Απόφασης, όπως και κατά τις 

προηγούμενες χρήσεις.  
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Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ) 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 31/12/2021 31/12/2020 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 99.090  115.356  

Εμπορικές απαιτήσεις 6.129.903  5.408.518  

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 206.879  154.759  

Χρηματικά διαθέσιμα 7.184.731  7.417.748  

Σύνολο 13.620.603  13.096.381  

   

Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 31/12/2021 31/12/2020 

Εμπορικές υποχρεώσεις 4.583.419  4.737.272  

Δεδουλευμένα έξοδα και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

8.306.259  8.039.227  

Σύνολο 12.889.678  12.776.499  
 

  

 

    

    

Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα εμφανίζεται βελτιωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια . Η 

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

θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. 

Η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και τις πιθανές επιπτώσεις του, προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων 

στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της για να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία της και 

ταυτόχρονα για να μεγιστοποιήσει την απόδοση για τον μέτοχό της. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από τα ίδια 

κεφάλαιά της καθώς δεν υφίσταται δανεισμός.  

 

 

Συνεπώς ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020 έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 



Chiesi Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  για τη χρήση που έληξε 31/12/2021 

 

 43  
  

 (Ποσά σε ευρώ) 31/12/2021 31/12/2020 

   
Δανεισμός 0 0 

Χρηματικά διαθέσιμα  (7.184.731) (7.417.748) 

Καθαρός δανεισμός  (7.184.731) (7.417.748) 

   

Ίδια Κεφάλαια 3.522.487   3.447.151 

   
Καθαρός δανεισμός προς ίδια κεφάλαια (2,04) (2,15) 

 

 

Κίνδυνος πανδημίας COVID-19 

Κατά τη διάρκεια του 2021 συνεχίστηκε, έστω και σε μικρότερο βαθμό από το 2020, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης υγείας που 

συνδέεται με την εξάπλωση του κορωνοϊού και τα συνακόλουθα περιοριστικά μέτρα για τον περιορισμό του που έχουν τεθεί σε 

εφαρμογή από τις δημόσιες αρχές των διαφόρων χωρών. 

Αυτό το πλαίσιο είναι πιθανό να συνεχιστεί για ένα μέρος του 2022, αν και με διαφορετικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στις διάφορες 

Γεωγραφικές Περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος Chiesi. 

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης COVID-19, ο Όμιλος Chiesi έχει αποδείξει τη σχετική ικανότητα να προσαρμόζει τόσο τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής όσο και τις εμπορικές του δραστηριότητες στις νέες εξωτερικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, διασφαλίζοντας την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η παράδοση του προϊόντος σε ασθενείς σε όλο τον κόσμο. 

Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι και το 2022 ο Όμιλος Chiesi θα είναι σε θέση να εγγυηθεί τη συνέχεια στην παραγωγή και διανομή 

των αγαθών του. 

 

28. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Δεν έχουν συμβεί  σημαντικά γεγονότα, μετά την ημερομηνία της 31 Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι σήμερα, που να χρήζουν 

γνωστοποίησης ή τροποποίησης  των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Άλιμος, 18/03/2022 

 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος 

 
 
 
 
 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 
και Mέλος του Δ.Σ. 

 
 
 
 
 

Ο Finance Business Partner Η Λογίστρια 

Σταύρος Θεοδωράκης 

Α.Δ.Τ. AM 599145 

Θεόδωρος Πριόνας 

Α.Δ.Τ. Χ 064046 

ΑΡ. ΜΗΤΡ. OEE 19329 
Α’ ΤΑΞΕΩΣ 

Παναγιώτης Καρκαβίτσας 

Α.Δ.Τ. Χ 058675 

Μαρία Σαμορέλη 

Α.Δ.Τ. Χ 003179 

ΑΡ. ΜΗΤΡ. OEE 99503 
Α’ ΤΑΞΕΩΣ 
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