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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  “ ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε ” 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων . Ελέγξαμε τις συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε ", οι οποίες αποτελούνται 

από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, και μεταβολών καθαρής θέσης  

της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για 

τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 

αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες 

τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή.  Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη 

διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για 

τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 

της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 

τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.   

Γνώμη. Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας “ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε" κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2015, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση  για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων. 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με 

τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 

2190/1920. 

 
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ                                               Αθήνα   2   Ιουνίου 2016 

Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International 
Α.Μ.ΣΟΕΛ : 146                                                                                                          
Βλαχερνών 10 -- 15124 – Αθήνα 
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Β.  Οικονομικές Καταστάσεις 1ης Ιανουαρίου -31ης  Δεκεμβρίου 2015 
1. Ισολογισμός 

 
ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIOY 2015

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.   178/01/Β/86/178 Α.Μ.Α.Ε  230701000

ΕΔΡΑ : Αριστοβούλου 64 -- ΤΚ 11853 – Αθήνα

Ποσά σε μονάδες € Σημείωση 31/12/2015 31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίν ητα 1.001.139,22 1.061.887,70

Μηχαν ολογικός εξοπλισμός 1.505.507,54 1.522.660,19

Λοιπός εξοπλισμός 202.928,82 269.174,76

Επεν δύσεις σε ακίν ητα 52.520,47 52.520,47

Σύνολο 2.762.096,05 2.906.243,12

Άυλα πάγια στοιχεία 1.088.408,89 1.246.343,74

Σύνολο 1.088.408,89 1.246.343,74

Χρηματοοικον ομικά περιουσιακά στοιχεία 51,72 51,72

Δάν εια και απαιτήσεις 111.298,61 107.829,61

Σύνολο 111.350,33 107.881,33

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 3.961.855,27 4.260.468,19

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόν τα 797.210,53 830.011,72

Εμπορεύματα 261.115,41 154.811,66

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 599.402,25 695.196,36

Προκαταβολές για αποθέματα 56.220,72 110.022,21

Σύνολο 1.713.948,91 1.790.041,95

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 10.776.655,69 5.480.027,96

Δουλευμέν α έσοδα περιόδου 1.000,00 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 596.809,80 380.463,40

Λοιπά χρηματοοικον ομικά στοιχεία 423.936,17 23.936,27

Προπληρωμέν α έξοδα 302.762,34 267.943,25

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύν αμα 923.840,53 1.044.295,88

Σύνολο 13.025.004,53 7.196.666,76

Σύνολο κυκλοφορούντων 14.738.953,44 8.986.708,71

Σύνολο ενεργητικού 18.700.808,71 13.247.176,90

Καθαρή θέση

Καταβλημέν α κεφάλαια

Κεφάλαιο 2.784.341,16 2.784.341,16

Σύνολο 2.784.341,16 2.784.341,16

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά ν όμων  ή καταστατικού 215.135,24 133.877,22

Αφορολόγητα αποθεματικά 534.923,90 534.923,90

Αποτελέσματα εις ν έο 2.309.298,23 1.159.995,69

Σύνολο 3.059.357,37 1.828.796,81

Σύνολο καθαρής θέσης 5.843.698,53 4.613.137,97

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομέν ους 299.927,50 332.599,85

Σύνολο 299.927,50 332.599,85

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάν εια 3.712.867,65 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 552.601,97 217.158,61

Σύνολο 4.265.469,62 217.158,61

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάν εια 3.865.671,69 1.171.088,46

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων  δαν είων 287.132,35 0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις 1.676.711,71 5.113.321,89

Φόρος εισοδήματος 991.747,75 629.907,20

Λοιποί φόροι και τέλη 309.842,76 229.723,69

Οργαν ισμοί κοιν ων ικής ασφάλισης 412.796,19 558.150,87

Λοιπές υποχρεώσεις 516.128,16 230.045,82

Έξοδα χρήσεως δουλευμέν α 93.507,40 39.223,03

Έσοδα επόμεν ων  χρήσεων 138.175,05 112.819,51

Σύνολο 8.291.713,06 8.084.280,47

Σύνολο υποχρεώσεων 12.557.182,68 8.301.439,08

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 18.700.808,71 13.247.176,90  
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2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

Σημείωση 31/12/2015 31/12/2014

Κύκλος εργασιών  (καθαρός) 17.864.205,11 14.164.286,18

Κόστος πωλήσεων -10.537.449,69 -8.108.065,26

Μικτό αποτέλεσμα 7.326.755,42 6.056.220,92

Λοιπά συν ήθη έσοδα 10.200,00 14.781,15

7.336.955,42 6.071.002,07

Έξοδα διοίκησης -1.700.513,12 -1.619.624,54

Έξοδα διάθεσης -1.901.587,96 -1.843.154,52

Λοιπά έξοδα και ζημιές -52.956,20 -46.289,43

Απομειώσεις περιουσιακών  στοιχείων  (καθαρό ποσό) -81.081,70 -226.792,50

Λοιπά έσοδα και κέρδη 17.089,65 2.514,92

Αποτελέσματα προ τόκων  και φόρων 3.617.906,09 2.337.656,00

Πιστωτικοί τόκοι και συν αφή έσοδα 1.030,75 760,58

Χρεωστικοί τόκοι και συν αφή έξοδα -644.884,01 -192.827,26

Αποτέλεσμα προ φόρων 2.974.052,83 2.145.589,32

Φόροι εισοδήματος -991.747,75 -629.907,20

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 1.982.305,08 1.515.682,12

  
 

 

3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου  

 

Κεφάλαιο

Υπέρ το 

άρτιο

Καταθέσεις 

Ιδιοκτητών

Ίδιοι 

Τίτλοι

Διαφορές 

εύλογης 

αξίας

Αποθεματικά 

ν όμων  και 

κατ/κού

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις ν έο Σύν ολο

Υπόλοιπο 31/12/2013 2.997.516,15 0,00 0,00 0,00 0,00 114.845,31 534.923,90 -336.654,52 3.310.630,84

Μεταβολές λογιστικών  πολιτικών  και διόρθωση λαθών 0,00

Μεταβολές στοιχείων  στην  περίοδο 0,00

Εσωτερικές μεταφορές 19.031,91 -19.031,91 0,00

Διαν ομές στους φορείς -213.174,99 -213.174,99

Αποτελέσματα περιόδου 1.515.682,12 1.515.682,12

Υπόλοιπο 31.12.2014 2.784.341,16 0,00 0,00 0,00 0,00 133.877,22 534.923,90 1.159.995,69 4.613.137,97

Μεταβολές στοιχείων  στην  περίοδο 0,00

Εσωτερικές μεταφορές 81.258,02 -81.258,02 0,00

Διαν ομές μερισμάτων -751.744,52 -751.744,52

Αποτελέσματα περιόδου 1.982.305,08 1.982.305,08

Υπόλοιπο 31.12.2015 2.784.341,16 0,00 0,00 0,00 0,00 215.135,24 534.923,90 2.309.298,23 5.843.698,53
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Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 της 31ης Δεκεμβρίου 2015   

(βάσει των διατάξεων του Άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει) 

 

Επωνυμία ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

Νομικός τύπος οντότητας Ανώνυμη Εταιρεία  

Περίοδο αναφοράς 1/1/2015 – 31/12/2015  

Διεύθυνση Αριστοβούλου 64 -- ΤΚ 11853 -- Αθήνα 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 178/01/Β/86/178  

Αριθμός ΓΕΜΗ : 230701000  
 

Άρθρο 29 § 3στ:  Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας; 

 Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας. 
 

Άρθρο 29 § 3ζ:  Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;  Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.  

 
Άρθρο 29 § 3η:  Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, 
μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα 
με τον παρόντα νόμο.( Άρθρο 2 ) 

 

 Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία μεσαίες οντότητες (Άρθρο 
2 § 5)   
 

 
Άρθρο 29 § 3θ:  Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 
παρόντα νόμο. 

 

 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/24.11.2014 

 Άρθρο 29 § 4: Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 
γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και 

τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. 
 

 Δεν υπάρχουν παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

Άρθρο 29 § 5: Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των 

χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή 
διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός και γνωστοποιούνται οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 

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. 
Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός του Ενεργητικού «Ακίνητα» με αναπόσβεστο υπόλοιπο 1.001.139,22 € αφορά  εγκαταστάσεις σε 
ακίνητα τρίτων. Με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014  και της σχετικής Λογιστικής Οδηγίας της 
ΕΛΤΕ, δεν έγινε σχετική προσαρμογή αλλά το ποσό αυτό θα συνεχίζει να εμφανίζεται στα Ακίνητα μέχρι την ολοσχερή 

απόσβεσή του. 
 
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: 
α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

 Μέσα  μεταφοράς εμπορευμάτων12% και μέσα μεταφοράς ατόμων 16% 

 Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

 Λοιπά ενσώματα πάγια 10% 

 
4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 
α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον 

ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων 
με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο 
χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με συντελεστές απόσβεσης που προκύπτουν με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη 
οικονομική ζωή τους. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω συντελεστές ταυτίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές. 

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης 
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
 

5. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος 
κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν 
λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών. 
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6. 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. 
 
7. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ 
λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 
8. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, 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. Η  ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των 

αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες 
απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών 
απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» 
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.  

 
9. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 
Οι απομειώσεις των εμπορικών απαιτήσεων (προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις) ανέρχονται στο ποσό των 500.081,70 € και 
σχηματίσθηκαν ως εξής : 

2015 2014

Υπόλοιπο Εν αρξης 419.000,00 200.000,00

Απομειώσεις χρήσεως φορολογικά εκπιπτόμεν ες 11.872,52 182.426,63

Απομειώσεις χρήσεως  μη εκπιπτόμεν ες φορολογικά 69.209,18 36.573,37

Αν αστροφή απομειώσεων  χρήσεως 0,00 0,00

0,00 0,00

Σύν ολο 500.081,70 419.000,00

Απομειώσεις εμπορικών  απαιτήσεων  (Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

 
Το υπόλοιπο έναρξης 2014 σχηματίσθηκε κατά την ημερομηνία μετάβασης (31/12/2013). 

 
10. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο 
αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 
 

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

12. 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. Κατά την ημερομηνία μετάβασης 

(31/12/2013) υπήρχαν σχηματισμένες προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 109.599,85  € και σχηματίσθηκαν επιπλέον 
προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση με βάση τις διατάξεις του Ν.2112 
συνολικού ποσού 209.000,00 € με συνέπεια οι συσσωρευμένες προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού κατά την 
31/12/2013 να ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 318.599,85 €. Η κίνηση του λογαριασμού κατά τρέχουσα χρήση 2015 και 

την προηγούμενη χρήση 2014 έχει ως κάτωθι : 

2015 2014

Υπόλοιπο Εν αρξης 332.599,85 318.599,85

Προβλέψεις τρέχουσας χρήσεως 0,00 14.000,00

Αν αστροφή προβλέψεων  -32.672,35 0,00

Διαγραφές προβλέψεων  λόγω αποχωρήσεων 0,00 0,00

0,00 0,00

Σύν ολο 299.927,50 332.599,85

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομέν ους

 
 

13. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να 
απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 
 
14. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. 

Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους 
ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο 
αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα). 

 
15. 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 



ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε 

Σελίδα 8 από 14 
 

αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα 
αποτελέσματα. 

Σημειώνεται ότι στο λογαριασμό του Παθητικού «Αφορολόγητα αποθεματικά» ποσού 534.923,90 € (προηγουμένης χρήσεως 
534.923,90 €)  περιλαμβάνει κονδύλια που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης με βάση τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και 
συγκεκριμένα περιλαμβάνει κρατικές επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων συνολικού ποσού 309.242,93 €. Με βάση τις 
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014  και της σχετικής Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ θα συνεχίζουν να 

εμφανίζονται στον ισολογισμό της χρήσεως 2015 και επομένων χρήσεων στο κονδύλι των αφορολογήτων αποθεματικών. 
 
16. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

 
17. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία 
προκύπτουν. 

 
18. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο 
εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος 
και προσαυξήσεις.  

 
19. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα 
οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη 
από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα 

από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του 
οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από 
τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα 
αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 
 
20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

 
21. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε 
περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, 

(β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την 
ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών 
στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά 
τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που 

προκύπτουν. 
 
22. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση: 
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση 

της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 
 
23. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και 

επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 
 
24. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

 
   
Άρθρο 29 § 6: Παρέκκλιση από την εφαρμογή μιας 
διάταξης του παρόντος νόμου για την εκπλήρωση της 

υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί 
εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται 
και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της 
παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, 

στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται 
πλήρως στο προσάρτημα. 
 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 

Άρθρο 29 § 7: Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια 

υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου 
αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 

 

Άρθρο 29 § 8: Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 
 
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση 

στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι. 
β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου. 
γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. 
δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. 

ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου. 
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στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην 
περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18. 

 
 
Παρατίθεται ο σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί αυτή η διάταξη 
 

Αξία Αξία Α π ο σ β έ σ ε ι ς Αν απόσβεστο

Κτήσεως Κτήσεως Υπόλοιπο

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 31/12/2014 Προσθήκες

Πωλήσεις - 

Διαγραφές Απομειώσεις 31/12/2015 31/12/2014 Χρήσεως

Πωληθέν των  

Διαγραφέν των 31/12/2015 31/12/2015

 -- Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -- Ορυχεία - Μεταλλεία-

    Λατομεία - Αγροι - Φυτείες - Δάση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -- .Κτίρια και τεχν ικά έργα 2.570.221,51 95.264,49 0,00 0,00 2.665.486,00 1.508.333,81 156.012,97 0,00 1.664.346,78 1.001.139,22

 -- .Κτίρια και τεχν ικά έργα υπό κατασκευή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ακίνητα 2.570.221,51 95.264,49 0,00 0,00 2.665.486,00 1.508.333,81 156.012,97 0,00 1.664.346,78 1.001.139,22

 -- .Μηχαν ήματα - τεχν .εγκ/σεις

       και λοιπός μηχ.εξοπλισμός 6.292.935,25 286.347,53 0,00 0,00 6.579.282,78 4.770.275,06 303.500,18 0,00 5.073.775,24 1.505.507,54

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.292.935,25 286.347,53 0,00 0,00 6.579.282,78 4.770.275,06 303.500,18 0,00 5.073.775,24 1.505.507,54

 -- Μεταφορικά μέσα 296.968,10 0,00 0,00 0,00 296.968,10 147.646,72 21.915,34 0,00 169.562,06 127.406,04

 -- Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 751.675,46 72.737,62 0,00 0,00 824.413,08 631.822,08 117.068,22 0,00 748.890,30 75.522,78

Λοιπός εξοπλισμός 1.048.643,56 72.737,62 0,00 0,00 1.121.381,18 779.468,80 138.983,56 0,00 918.452,36 202.928,82

 -- Γήπεδα - Οικόπεδα 52.520,47 0,00 0,00 52.520,47 0,00 0,00 0,00 0,00 52.520,47

 -- Κτίρια και τεχν ικά έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Επενδύσεις σε ακίνητα 52.520,47 0,00 0,00 0,00 52.520,47 0,00 0,00 0,00 0,00 52.520,47

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά ενσώματα στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ενσώματων πάγιων 9.964.320,79 454.349,64 0,00 0,00 10.418.670,43 7.058.077,67 598.496,71 0,00 7.656.574,38 2.762.096,05

 -- Άυλα πάγια στοιχεία 2.081.531,32 83.780,14 0,00 0,00 2.165.311,46 835.187,58 241.714,99 0,00 1.076.902,57 1.088.408,89

 -- Δαπάν ες αν άπτυξης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -- Υπεραξία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -- Λοιπά άυλα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο άϋλων πάγιων 2.081.531,32 83.780,14 0,00 0,00 2.165.311,46 835.187,58 241.714,99 0,00 1.076.902,57 1.088.408,89

METABOΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  2015

Μεταβολές χρήσεως 2015 Μεταβολές χρήσεως 2015

 
 

 
Άρθρο 29 § 9: Η φύση σημαντικών γεγονότων που 
προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία δεν 
αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον 

ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, και τις 
χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους. 
 
 

  
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 
 

Άρθρο 29 § 10: Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη 
αξία σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται: 
 
α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας 

επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τα κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί 
στην εύλογη αξία. 
 

β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες 
βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης. 
 
γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, 

οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα 
αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν 
αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές 
εύλογης αξίας). 

 
δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των 
διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με 

ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο 
εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 
 
ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών 

μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, 
συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που 
μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 
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πιθανότητα μελλοντικών χρηματοοροών. 
 

στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών 
που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω 
στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους 
σύμφωνα με το άρθρο 24. 

 
 
Άρθρο 29 § 11: Σε περίπτωση επιμέτρησης 
χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης: 

 
α) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών 
μέσων: 
 

α1) η εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να 
προσδιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 
24 του παρόντος νόμου, και 
 

α2) πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των 
μέσων και τη φύση τους. 
 
β) Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει την εύλογη 
αξία τους: 
 
β1) η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους 

περιουσιακών στοιχείων, είτε των κατάλληλων ομάδων των 
επιμέρους αυτών στοιχείων, και 
 
β2) οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς 

και η φύση των ενδείξεων που οδηγούν στην πεποίθηση για 
τη δυνατότητα ανάκτησης της λογιστικής αξίας. 
 
 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 

Άρθρο 29 § 12: Για την καθαρή θέση της οντότητας: 
 
α) Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει 
καταβληθεί. 

 
β) Ο αριθμός και την ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής 
θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία 
κάθε κατηγορίας τίτλων. 

 
γ) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία ή, όταν δεν υπάρχει 
ονομαστική αξία, η λογιστική αξία των τίτλων που 
αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν μέσα στη 

περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριμένου κεφαλαίου. 
 
δ) Η ύπαρξη πιστοποιητικών συμμετοχής, μετατρέψιμων 

τίτλων, δικαιωμάτων αγοράς τίτλων, δικαιωμάτων 
προαίρεσης ή παρόμοιων τίτλων ή δικαιωμάτων, με μνεία 
του αριθμού τους, της αξίας τους και των δικαιωμάτων που 
παρέχουν. 

 
ε) Ανάλυση κάθε αποθεματικού με σύντομη περιγραφή του 
σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε στην περίοδο, 
εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται αναλυτικά στον 

Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης. 
 
στ) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των κατεχόμενων 
ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει 

ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 
 
 

  
 
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 
 

 
754.564 κοινές ονομαστικές μετοχές των 3,69 ευρώ 
 
 

 
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 
 
 

 
 
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 

 
 
 
 

 

Υπόλοιπο Υπόλοιπο 

31/12/2014 Χρέωση Πίστωση 31/12/2015

Τακτικό Αποθεματικό 124.813,51 0,00 81.258,02 206.071,53

Εκτακτα αποθεματικά 9.063,71 0,00 0,00 9.063,71

Ν  2901/54 2.540,91 0,00 0,00 2.540,91

Ν 4002/59 31.662,72 0,00 0,00 31.662,72

Ν 147/67 47.983,99 0,00 0,00 47.983,99

Ν  331/74 11.832,72 0,00 0,00 11.832,72

Ν  849/78 7.336,76 0,00 0,00 7.336,76

ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘΕΜ.ΝΟΜΟΥ  1229/89 124.323,87 0,00 0,00 124.323,87

Επιχορηγήσεις 309.242,93 0,00 0,00 309.242,93

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύν ολο 668.801,12 0,00 81.258,02 750.059,14

Αποθεματικά

Μεταβολές χρήσεως

 
 

 
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 

Άρθρο 29 § 13: Το συνολικό χρέος της οντότητας που 
καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την 

 Δάνεια τραπεζών το υπόλοιπο των οποίων κατά την 
31/12/2015 ανέρχεται σε 5.865.671,69 € καλύπτονταν ως 
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οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της 
εξασφάλισης. 

 
 

εξής : 
-- με εκχώρηση τιμολογίων πωλήσεων προς Νοσοκομεία 

συνολικού ποσού 4.892.478,46 € 
-- με επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες συνολικού 
ποσού 1.245.740,43 
-- με δεσμευμένες καταθέσεις ποσού 213.167,64 €. 

 
Άρθρο 29 § 14: Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας 
που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε έτη από την 
ημερομηνία του ισολογισμού. 

 
 

 -- Ρυθμισμένη οφειλή προς τρίτους 
 

453.186,31 
 

  

Άρθρο 29 § 15: Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των 
διακανονισμών της οντότητας που δεν περιλαμβάνονται 

στον ισολογισμό, καθώς και τις χρηματοοικονομικές 
επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, 
εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών 
είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση των κινδύνων 

ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης της 
χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. 
 
 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 

Άρθρο 29 § 16: Το συνολικό ποσό των 
χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή 
ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται 

στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των 
σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε 
δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την 
έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεμένες ή συγγενείς 

οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. 
 

 -- Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις που δεν 
εμφανίζονται στον Ισολογισμό 
 
-- Δοθείσες Εγγυήσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό 

 

2015 2014

Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 35.535,36 0,00

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 97.864,51 77.142,62

Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγων ισμούς 15.098,20 10.188,20

0,00 0,00

Σύν ολο 148.498,07 87.330,82

Δοθείσες εγγυήσεις

  
-- Ενδεχόμενες  επιβαρύνσεις 

Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2015. Ο έλεγχος 

αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής 
συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. 
Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, 
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί 
από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2012. Για 

τις  χρήσεις 2013 έως και 2014, η εταιρεία είχε υπαχθεί σε 
έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  και  οι σχετικές 
εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές. 

 
Άρθρο 29 § 17: Το ποσό και τη φύση των επιμέρους 
στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου 
ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. 

 
 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 

Άρθρο 29 § 18: Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο 
αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών 

σύμφωνα με το άρθρο 20. 
 
 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 

Άρθρο 29 § 19: Η προτεινόμενη, ή κατά περίπτωση την 

οριστική, διάθεση των κερδών. 
 

 Η Διάθεση κερδών της χρήσεως 2014 που εγκρίθηκε από 

την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2015 εμφανίζεται 
στο Πίνακα μεταβολών Καθαρής Θέσης.   
 
Η Διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να προτείνει προς την 

τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την κατωτέρω 
διάθεση κερδών της χρήσεως 2015 : 
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Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους 1.982.305,08

Πλέον  / Μείον  :Αποτελέσματα εις ν έο 326.993,15

Πλέον  : Αποθεματικά προς διάθεση 0,00

Κέρδη προς διάθεση 2.309.298,23

Η διάθεση κερδών  γίν εται  ως κάτωθι :

Τακτικό αποθεματικό 106.875,93

Μερίσματα  από κέρδη χρήσεως 905.476,80

Μερίσματα  από κέρδη προηγουμέν ων   χρήσεων 0,00

Αμοιβές ΔΣ από κέρδη χρήσεως 2015 100.000,00

Αμοιβές ΔΣ από κέρδη προηγουμέν ων  χρήσεων 0,00

Αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 0,00

Υπόλοιπο κερδών  εις ν έο 1.196.945,50

Σύν ολο 2.309.298,23

Προτειν όμεν η διάθεση κερδών  χρήσεως 2015

 
. 
 

 

Άρθρο 29 § 20: Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε 
στην περίοδο. 
 

  

Στη χρήση 2015 καταβλήθηκε στους μετόχους μέρισμα από 
την διάθεση κερδών της χρήσεως 2014 συνολικού ποσού 
503.366,03 € 
 

 
Άρθρο 29 § 21: Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών, όταν 
συντρέχει περίπτωση. 
 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 
 
 

Άρθρο 29 § 22: Σε περίπτωση αναγνώρισης 
αναβαλλόμενων φόρων, τα υπόλοιπα ισολογισμού στην 
αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και η κίνησή τους 
κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των ποσών που 

επηρεάζουν τα αποτελέσματα της περιόδου και την καθαρή 
θέση. 
 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 

Άρθρο 29 § 23: Για τους απασχολούμενους στην οντότητα 

κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής 
πληροφορίες: 
 
α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων. 

 
β) Ανάλυση του μέσου όρου των απασχολούμενων ανά 
κατηγορία. 
 

γ) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους 
της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά 

ποσά των εξής κατηγοριών αυτών των δαπανών: 
 
γ1) Μισθοί και ημερομίσθια. 
 

γ2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις. 
 
γ3) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 
 

 

 Μέσος όρος εργατικού προσωπικού 

Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού 
Σύνολο 

22 

55 
77 

 

  

 -- Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά) 
 -- Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές 

εισφορές) 
 -- Κόστος για παροχές μετά την έξοδο 
από την υπηρεσία 
 -- Παρεπόμενες παροχές 

 -- Αποζημιώσεις 
 
Σύνολο  

1.500.673,42 
 

399.849,93 
  

0,00 
236.113,90 

0,00 
------------------ 

2.136.637,25 
============ 

Άρθρο 29 § 25: Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων 
που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών 
και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των 

όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, 
διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, 
καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για 
λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία 

αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των 
προσώπων αυτών. 
 
 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 

Άρθρο 29 § 26: Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή 
κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι 
απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. 
 

 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 
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Άρθρο 29 § 27: Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η 
οποία καταρτίζει τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του 
οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει 
περίπτωση. 
 

 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 

Άρθρο 29 § 28: Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η 
οποία καταρτίζει τις 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. 
 

 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 

Άρθρο 29 § 29: Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις 

παραγράφους 27 και 28, στην περίπτωση που είναι 
διαθέσιμες. Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές, 
γίνεται αναφορά του σχετικού γεγονότος. 
 

 

 Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση 

Άρθρο 29 § 30: Τα ποσά που δόθηκαν μέσα στην περίοδο 
για αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, 

καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν 
για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε 
αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων, αθροιστικά 
κατά κατηγορία συμβουλίου. 

 
 

 Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη 
χρήση 2015 ανήλθαν στο ποσό των 206.374,94 € (μικτό 
ποσό) 

Άρθρο 29 § 31: Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η 
οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου και 

του ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του 
συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλα πληροφοριακά 
στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για 
την κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της 

οντότητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα 
υπόλοιπα σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού. Οι πληροφορίες για τις 
επιμέρους συναλλαγές και τα υπόλοιπα μπορούν να 

συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν 
απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την 
κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του 
συνδεδεμένου μέρους στην χρηματοοικονομική θέση της 

οντότητας. 
 
 

 Οι εν λόγω συναλλαγές και τα υπόλοιπα κατά την 
31/12/2015 έχουν ως κάτωθι:  

 

Αγορές αποθεμάτων  

και υπηρεσιών  από :

Πωλήσεις αποθεμάτων  

και υπηρεσιών  προς :

Θυγατρικές 0,00 0,00

Συγγεν είς 0,00 0,00

Κοιν οπραξίες 0,00 0,00

Λοιπά συν δεδεμέν α μέρη 1.019.159,59 1.200,00

Σύν ολο 1.019.159,59 1.200,00

Συν αλλαγές με συν δεδεμέν α μέρη

 
 

Απαιτήσεις από : Υποχρεώσεις προς :

Θυγατρικές 0,00 0,00

Συγγεν είς 0,00 0,00

Κοιν οπραξίες 0,00 0,00

Λοιπά συν δεδεμέν α μέρη 0,00 453.186,31

Σύν ολο 0,00 453.186,31

Υπόλοιπα 31/12/2015

 
 

Αρ. 37 @6. Η μέθοδος μετάβασης στον παρόντα νόμο καθώς και οι επιπτώσεις σε κάθε ένα κονδύλι των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
Περίοδος 1ης εφαρμογής : 1/1/2015 – 31/12/2015 

Ημερομηνία μετάβασης  : 31/12/2013 
Ο ισολογισμός της ημερομηνίας μετάβασης (31/12/2013) καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου 
(1/1/2014- 31/12/2014) αναμορφώθηκαν βάσει των προβλέψεων του Ν 4308/2014. Οι προκύπτουσες διαφορές των εν λόγω 
προσαρμογών αναγνωρίσθηκαν στην καθαρή θέση όσον αφορά τον Ισολογισμό μετάβασης, και στα αποτελέσματα όσον αφορά 

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου. Ενδεχόμενες περιπτώσεις για τις οποίες δεν έγινε σχετική 
προσαρμογή βάσει των εξαιρέσεων που παρέχονται από το άρθρο 37 του Ν.4308/2014 αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 
των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η εταιρεία. 
 



ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε 

Σελίδα 14 από 14 
 

 

 Οι επιπτώσεις στην καθαρή θέση  έχουν ως κάτωθι : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(1.1.2014 ΚΑΙ 1.1.2013 ΜΕΤΑΞΥ Ε.Λ.Π.ΚΑΙ ΕΓΛΣ) Σημ. 31/12/2014 31/12/2013

Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου  (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα σύμφωνα με τα ΕΓΛΣ) 4.320.966,82 3.719.630,84

Προσαρμογές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων:

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού -223.000,00 -209.000,00

Απομείωση μη συν δεδεμέν ων  πελατών -236.573,37 -200.000,00

Προσαρμογές Διάθεσης κερδών  

  -- Τακτικό Αποθεματικό 0,00 0,00

  -- Μερίσματα 701.744,52 0,00

  -- Αμοιβές ΔΣ 50.000,00 0,00

Προσαρμογή αποθεμάτων  και αν αμορφώσεων  λόγω διαφορών  αποσβέσεων  σε ΕΛΠ και ΔΠΧΠ 0,00 0,00

Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου  (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα σύμφωνα με τα ΕΛΠ) 4.613.137,97 3.310.630,84
 

 
 
 

Συμφωνίες Αποτελεσμάτων μεταξύ ΕΓΛΣ και Ε.Λ.Π. περιόδου 1.1.2014 -- 31.12.2014 Σημ.

Αποτελέσματα προ φόρων περιόδου 1.1.2014  -- 31.12.2014  σύμφωνα με τα ΕΓΛΣ) 2.196.162,69

Προσαρμογές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων:

Διαφορές Αποσβέσεων  :

Προβλέψεις  για αποζημίωση προσωπικού -14.000,00

Απομείωση μη συν δεδεμέν ων  πελατών -36.573,37

Τακτοποιήσεις διαφορών  -- στρογγυλοποιήσεις 0,00

Αποτελέσματα προ φόρων περιόδου 1.1.2014  -- 31.12.2014  σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.) 2.145.589,32
 

 
 

 Αντιλογίσθηκε η προκαταβολή φόρου εισοδήματος στον Ισολογισμό μετάβασης (ποσό 84.772,14 € ) καθώς και στον 

ισολογισμό της συγκριτικής περιόδου (ποσό 305.372,06 €). Ομοίως αντιλογίσθηκαν και οι σχετικοί συμψηφισμοί 
των παρακρατηθέντων φόρων. 

 

 
 
 

Αθήνα 30/5/2016 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 

 
 

 
 
 

  

Γεώργιος Αλέξανδρος Γκαρμπολάς 

Α.Δ.Τ. Ξ 109478 

Νικόλαος Μελάς 

Α.Δ.Τ. ΑΖ 135524 

 Δημοσθένης Αρσενίδης 

 Α.Δ.Τ. Σ 083685 
   
   

 


