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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

με την επωνυμία ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, το διακριτικό τίτλο BAXTER και

αριθμό ΓΕΜΗ 675801000.

Την  24/11/2021  καταχωρήθηκαν  αυτοματοποιημένα  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.),  με  Κωδικό  Αριθμό

Καταχώρησης  ,  τα  κατωτέρω  στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2712218 οι εγκεκριμένες από την 17/11/2021 Γενική Συνέλευση των Εταίρων οικονομικές

καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Β)  Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2712219 η από 17/11/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων σύμφωνα με

την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021:

-    Η ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.»,  Α.Φ.Μ. 094399907-Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), Αρ. ΓΕΜΗ 1520401000, και (Δ/νση : Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 TK , ΧΑΛΑΝΔΡΙ), με

αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ .

Τακτικοί Ελεγκτές:

-    ο/η κ. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤ του ΕΥΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην  το , με αριθμό μητρώου

ΕΛΤΕ 00113.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
BAXTER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 

ΤHΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ 31.12.2020 
 
Κύριοι,  
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την 
έκθεση διαχείρισης για την 30η Εταιρική χρήση της Εταιρείας που έκλεισε την 31.12.2020. 
 

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας: 
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 35.970.913,69 ευρώ. Επίσης, τα καθαρά 
αποτελέσματα (κέρδη) της χρήσεως μετά φόρων ανήλθαν σε  870.734,33 ευρώ. 
 

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας: 
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας για τη χρήση 2020 κρίνεται ικανοποιητική 
λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές οικονομικό κλίμα που συνεχίζει να επικρατεί τόσο στην Ελληνική 
επικράτεια αλλά και σε χώρες της Ευρώπης, τον αυστηρό έλεγχο των τιμών (μέσω του 
Παρατηρητηρίου τιμών, τον καθορισμό τιμών από τον ΕΟΦ κλπ), τον περιορισμό της δαπάνης για 
την κατανάλωση φαρμάκων και ιατρικών σκευασμάτων, των εξαιρετικά  υψηλών «rebates» και 
«Clawbacks» που επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας μέσω των θεσμοθετημένων μηχανισμών 
και τις νέες μεταρρυθμίσεις που αφορούν εν γένει τον κλάδο υγείας. Παρά ταύτα η Εταιρεία 
κατάφερε να διατηρήσει τα μερίδια της στα περισσότερα προϊόντα της στην αγορά που 
δραστηριοποιείται, να κλείσει τη χρήση της με ικανοποιητικό κέρδος προ φόρων και να διατηρηθεί 
στην αγορά θέτοντας αποβλέποντας  σε σταθεροποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη. 
 
Συνοπτικά παραθέτουμε ακολούθως κάποια βασικά μεγέθη της Εταιρείας: 
 

Περιγραφή  Υπόλοιπο 
31.12.2020 

Υπόλοιπο 
31.12.2019 

         Σε €          Σε € 

Σύνολο ακινητοποιήσεων  (ενσώματα & 
άϋλα πάγια σε αναπόσβεστη αξία) 

5.504.046,94 3.505.122,54 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 

3.080.147,13 2.311.791,11 

Αναβαλλόμενοι φόροι (απαίτηση) 1.899.737,03 2.287.144,63 

Αποθέματα 5.937.923,26 5.823.051,08 

Απαιτήσεις 37.483.165,24 44.439.790,75 

Διαθέσιμα 4.630.561,91 6.688.307,37 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.570.153,45 4.719.610,69 

Σύνολο Προβλέψεων 752.615,93 671.538,81 

Σύνολο Υποχρεώσεων 52.267.940,78 59.730.023,53 

 
3. Βασικοί Αριθμοδείκτες 

 
Α Οικονομικής Διαρθρώσεως                             Έτος 2020 Έτος 2019 

1 
Κυκλοφορούν ενεργητικό   

82,1% 87,6% 
     Σύνολο ενεργητικού 
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2 
Ίδια κεφάλαια 

10,7% 7,9% 
Σύνολο υποχρεώσεων   

3 
Ίδια κεφάλαια 

101,2% 134,6% 
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 

4 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

92,0% 95,5% 
Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις 

5 
Κεφάλαιο κινήσεως 

-8,6% -4,8% 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

  
 
 

Β 

Αποδόσεως και Αποδοτικότητας 

Έτος 
2020 

Έτος 
2019 

1 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (προ φόρων) 

5,9% 5,2% 
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 

2 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (προ φόρων) 

38,7% 38,6% 
Ίδια κεφάλαια 

3 
Μικτά αποτελέσματα 

37,6% 42,6% 
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 

 
 

Γ 

Διαχειριστικής Πολιτικής 

Έτος 
2020 

Έτος 
2019 

1 
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές  Χ360 

ημέρες 

167 ημ. 128 ημ. 

Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση 
2 

Απαιτήσεις από πελάτες Χ360 
ημέρες 

456 ημ. 511 ημ. 

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση 

 
 
 
4.  Μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα 
 
Η πανδημία COVID-19 επηρεάζει το μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας αλλά και πολλών 
άλλων χωρών σε Ευρωπαικό και παγκόσμιο επίπεδο καθιστώντας το αβέβαιο.  
 
Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη έχουν εγκρίνει δέσμη μέτρων που έχουν ως 
στόχο την ενίσχυση των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία, με τη δημιουργία 
ταμείου ανάκαμψης το οποίο θα έχει ύψος €750 δις με την Ελλάδα να διεκδικεί ένα ποσό περίπου 
€32 δις. υπό τη μορφή δανείων και επιδοτήσεων. Παρά την πρόοδο των εμβολιασμών, μεγάλο 
τμήμα του πληθυσμού παραμένει ανεμβολίαστο και ως εκ τούτου δεν είναι ακόμη εφικτό να 
προσδιοριστεί η διάρκεια της πανδημίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και δεδομένης της 
φύσης της Εταιρείας και τη χρηματοοικονομική της κατάστασης, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν 
αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της.  
 
Επιπροσθέτως η Διοίκηση συνεχίζει να εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις 
της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και 
ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
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Με βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται 
πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2020. 
 
Σημαντικός παράγοντας στη λειτουργία της Εταιρείας και στις αποφάσεις της αποτελούν οι 
συνεχείς αλλαγές στην νομοθεσία, όπως για παράδειγμα οι αλλαγές των νόμων σχετικά με τις τιμές 
των φαρμάκων,  τα Rebates & Clawbacks κλπ. 
 
5.   Προοπτικές & στόχοι για το 2021 
 
Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί το 2021 σε σχέση με 
τον προηγούμενο χρόνο, παρά τις επιπτώσεις λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, που δεν μπορούν 
ακόμη να εκτιμηθούν με ακρίβεια, δεδομένου ότι οι επιπτώσιες της πανδημίας συνεχίζονται και 
υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα ως προς διάρκεια, την έκταση και τις ακριβείς συνέπειές της στην 
ελληνική αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. 

Οι αρνητικές οικονομικές συνέπειες θα προέλθουν κυρίως από διαταραχές στην ζήτηση, με μείωση 
της εγχώριας αλλά και της εξωτερικής ζήτησης αγαθών, αφού πλήττονται ιδιαιτέρως τομείς όπως 
ο τουρισμός, η εστίαση και η ψυχαγωγία. 
 
Οι κυριότεροι στόχοι για το 2021 είναι η συνέχιση της ανάπτυξης και κερδοφορίας τόσο με την 
διατήρηση των μεριδίων αγοράς των υπαρχόντων προϊόντων όσο και με την εισαγωγή νέων 
προϊόντων στις υπάρχουσες αγορές οι οποίες μεταβάλλονται. Η Εταιρεία, παρά την επιβάρυνση 
λόγω επιβαλλόμενων Clawbacks, συνεχίζει να έχει ως βασικό στόχο την αύξηση των πωλήσεων 
(π.χ. επέκταση συμφωνιών νοσοκομειακής αιμοκάθαρσης και σε άλλες ιδιωτικές κλινικές, αύξηση 
πωλήσεων με νέες επενδύσεις σε νέου τύπου αντλίες EVOIQ) και τον περιορισμό των λειτουργικών 
εξόδων της Εταιρείας. 
 

 
  

6.  Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 
 
1) Η Εταιρεία κατά τη κλειόμενη χρήση σχημάτισε τις παρακάτω προβλέψεις που αφορούν 
χρεώσεις clawback & rebates: 

 Ποσό 3.670.652,98 ευρώ που αφορά την επιβολή υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων (clawback) Α’ και Β’ εξαμήνου 2020. 

 Ποσό 2.216.453,20 ευρώ που αφορά την επιβολή υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της περιτοναϊκής αιμοκάθαρσης από τον ΕΟΠΥΥ 
(clawback PD) Α’ και Β’ εξαμήνου 2020. 

 Ποσό 350.988,33 ευρώ που αφορά την επιβολή υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ (clawback και rebate) της χρήσης 2020. 

 Ποσό 134.753,49 ευρώ που αφορά την επιβολή υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της αιμοκάθαρσης από τον ΕΟΠΥΥ (clawback HD) 
Α’ και Β’ εξαμήνου 2020.  
 

Μετά την 31/12/2020 η Εταιρεία παρέλαβε τις παρακάτω γραπτές ενημερώσεις για χρεώσεις 
που αφορούν τη κλειόμενη χρήση:  



4 
 

 Στις 18/01/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της περιτοναϊκής αιμοκάθαρσης 
από τον ΕΟΠΥΥ (clawback PD) μηνός Νοεμβρίου 2020 ποσού 51.372,79 ευρώ (με ΦΠΑ). 

 Στις 11/02/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της περιτοναϊκής αιμοκάθαρσης 
από τον ΕΟΠΥΥ (clawback PD) μηνός Δεκεμβρίου 2020 ποσού 58.690,64 ευρώ (με ΦΠΑ). 

 Στις 03/04/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της αιμοκάθαρσης από τον ΕΟΠΥΥ 
(clawback HD) Α’ εξαμήνου 2020 ποσού  80.013,47 ευρώ (με ΦΠΑ) 

 Στις 03/06/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων (clawback) για το Α’ 
εξάμηνο 2020 ποσού 1.609.378,56 ευρώ (με ΦΠΑ) και για Rebate Α’ και Β’ τριμήνου 2020 
ποσού 112.810,75 ευρώ (με ΦΠΑ). 

 Στις 11/08/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της περιτοναϊκής αιμοκάθαρσης 
από τον ΕΟΠΥΥ (clawback PD) για το clawback Β’Εξαμήνου ποσού 22.234,58 ευρώ (με 
ΦΠΑ). 

 Στις 11/08/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της αιμοκάθαρσης από τον ΕΟΠΥΥ 
(clawback HD) Β’ εξαμήνου 2020 ποσού 110.668,43 ευρώ (με ΦΠΑ) 

 Στις 27/09/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων (clawback) για το B’ 
εξάμηνο 2020 και  2.214.499,94 ευρώ (με ΦΠΑ) και για Rebate Γ’ και Δ’ τριμήνου 2020 
ποσού 125.655,90 ευρώ (με ΦΠΑ). 

 Στις 06/10/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback) του νοσοκομείου ΓΝΘ 
Παπαγεωργίου για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2020 ποσού 121.910,48 ευρώ (με ΦΠΑ) και για 
Rebate A’, B’, Γ’ και Δ’ τριμήνου 2020 ποσού 8.131,75 ευρώ (με ΦΠΑ). 
 

Εκτός των παραπάνω η Εταιρεία δεν έχει παραλάβει καμμιά άλλη γραπτή ενημέρωση. Κατά 
την παραλαβή των αντίστοιχων ειδοποιητηρίων, η Εταιρεία προχωράει σε αντιλογισμό των 
παραπάνω προβλέψεων και τυχόν διαφορές θα επιβαρύνουν ή θα επαυξήσουν τα αποτελέσματα 
της περιόδου στην οποία θα καταχωρηθούν. 
 

 
2) Το Μάιο του 2021 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4799/2021 με βάση τον οποίο μειώθηκε ο συντελεστής 
φορολογίας εισοδήματος κατά 2%. Συγκεκριμένα για τα εισοδήματα φορολογικού έτους 2021 και 
έπειτα ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος ορίζεται στο 22% έναντι του 24% που ίσχυε. 
Ωστόσο, ειδικά για το 2020, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος παραμένει 24%.  
 
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα, που να έχουν ουσιώδη επίπτωση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2020. 
 
7.  Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων  
 

 Κίνδυνος ταμειακής ρευστότητας 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ταμειακής ρευστότητας λόγω των δανειοδοτήσεων 
από τη μητρική εταιρία. Ως εκ τούτω οι καθυστερήσεις πληρωμών από τους πελάτες της δεν 
θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την Εταιρεία. 
 



5 
 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού με υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου αναφοράς σε 
ξένο νόµισµα, μετατρέπονται σε ευρώ µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία της υπό αναφοράν περιόδου, και οι συναλλαγματικές διαφορές 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ωστόσο οι συναλλαγές σε άλλο νόμισμα 
είναι περιορισμένες και ως εκ τούτου ο εν λόγω κίνδυνος μη σημαντικός. 
 
 Κίνδυνος Τιμών  
Η Διοίκηση εκτιμά ότι πιθανόν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω αλλά περιορισμένες 
μειώσεις τιμών πώλησης στα πλαίσια της γενικής ανατιμολόγησης βάσει της νομοθεσίας, 
για όλα τα φάρμακα που πωλούνται στη Ελληνική αγορά ή να απαιτηθούν εκπτώσεις από 
το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια της μειώσεως των δαπανών των νοσοκομείων. Επιπλέον, 
ο καθορισμός κλειστών προυπολογισμών αυξάνει τον κίνδυνο για απομειώσεις 
μελλοντικών υπολοίπων πελατών (και πωλήσεων) μέσω του αυτόματου μηχανισμού 
«Clawback».   
 
 Πιστωτικός κίνδυνος 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχει αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος στη φαρμακευτική αγορά 
λόγω της καθυστέρησης αποπληρωμής των τιμολογίων των δημοσίων νοσοκομείων και 
οργανισμών του δημοσίου (ΕΟΠΥΥ).  

 
8.   Διαθέσιμο συνάλλαγμα: 
Δεν υπάρχει. 
 
9.   Υποκαταστήματα της Εταιρεία: 
Η Εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Unilog στο Μαρκόπουλο 
Αττικής. 
 
10.  Άλλα σημαντικά  γεγονότα: 
 
Α) Περιβάλλον : Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα της Εταιρείας. 
 
Β) Εργασιακά Θέματα : Η Εταιρεία κατά την χρήση 2020 απασχόλησε κατά μέσο όρο 73 άτομα 
προσωπικό. Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική μη διακρίσεων και ίσων ευκαιριών, ανεξαρτήτως 
φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή τυχόν άλλων χαρακτηριστικών των 
εργαζομένων. Έχει σε ισχύ πολιτική Δικαιωμάτων των Εργαζομένων και Πρακτικών στο Χώρο 
Εργασίας, σύμφωνα με την οποία είναι σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως η 
ελευθερία στον συνδικαλισμό, το δικαίωμα σε κανονική εργασία, η παροχή μισθών κατ’ ελάχιστον 
στα νόμιμα όρια, η απαγόρευση της εργασίας ανηλίκων και η επίδειξη σεβασμού προς την 
προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.  
 
Γ) Έρευνα – ανάπτυξη : Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν διέθεσε κονδύλια 
για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης καθώς αυτό γίνεται από τη μητρική Εταιρεία η οποία είναι 
υπεύθυνη για την παρασκευή των προϊόντων. 
 
Δ) Συναλλαγματικά διαθέσιμα : Η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγματικά διαθέσιμα στην κατοχή της 
κατά τη λήξη της χρήσης. 
 
Εκτός από τα παραπάνω δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν 
εδώ. Η όλη πορεία των εργασιών της Εταιρείας εξελίσσεται ομαλά. 



6 
 

 
 
 

Αθήνα, 29/10/2021 
 

Ο Διαχειριστής &  Ο Διαχειριστής & 
Γενικός Διευθυντής 

 
 

Οικονομικός Διευθυντής 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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Ισολογισμός 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Σημείωση 31/12/2020 31/12/2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 3

     Διαμορφώσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 5.522,10 14.109,83

     Μηχανολογικός εξοπλισμός 5.422.609,86 3.415.635,27

     Λοιπός εξοπλισμός 75.110,45 71.429,16
Σύνολο 5.503.242,41 3.501.174,26

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 4

     Λοιπά άυλα 804,53 3.948,28

Σύνολο 804,53 3.948,28

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 5

     Δάνεια και απαιτήσεις 3.038.309,66 2.269.953,64

     Λοιπά 41.837,47 41.837,47
Σύνολο 3.080.147,13 2.311.791,11

    Αναβαλλόμενοι φόροι 6 1.899.737,03 2.287.144,63
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 10.483.931,10 8.104.058,28

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

     Εμπορεύματα 7 5.937.923,26 5.823.051,08

Σύνολο 5.937.923,26 5.823.051,08

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
     Εμπορικές απαιτήσεις 8 36.005.646,05 40.048.197,00

     Δουλευμένα έσοδα περιόδου 55.128,65 65.965,55

     Λοιπές απαιτήσεις 9 1.465.946,49 4.377.229,24

     Προπληρωμένα έξοδα 11.572,70 14.364,51

     Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.630.561,91 6.688.307,37

Σύνολο 42.168.855,80 51.194.063,67
Σύνολο κυκλοφορούντων 48.106.779,06 57.017.114,75

Σύνολο ενεργητικού 58.590.710,16 65.121.173,03

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

     Κεφάλαιο 10 1.230.000,00 1.230.000,00

Σύνολο 1.230.000,00 1.230.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

     Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 11 220.579,32 177.042,60

     Αποτελέσματα εις νέο 4.119.574,13 3.312.568,09

Σύνολο 4.340.153,45 3.489.610,69
Σύνολο καθαρής θέσης 5.570.153,45 4.719.610,69

Προβλέψεις

     Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 752.615,93 671.538,81

Σύνολο 752.615,93 671.538,81

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

     Δάνειο από συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου 12 29.623.309,92 38.923.933,79

     Εμπορικές υποχρεώσεις 12.408.530,90 9.287.035,37
     Λοιποί φόροι και τέλη 417.796,59 349.035,88

     Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 187.711,60 207.572,40

     Λοιπές υποχρεώσεις 12.532,70 141.369,46

     Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 13 9.618.059,07 10.821.076,63

Σύνολο 52.267.940,78 59.730.023,53

Σύνολο υποχρεώσεων 52.267.940,78 59.730.023,53

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 58.590.710,16 65.121.173,03
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Σημείωση
1/1/2020 έως 

31/12/2020
1/1/2019 έως 

31/12/2019

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 14 35.970.913,69 34.817.790,17

Κόστος πωλήσεων 15 -22.643.987,73 -20.234.946,86

Μικτό αποτέλεσμα 13.326.925,96 14.582.843,31

Λοιπά συνήθη έσοδα 304.650,32 441.616,43

13.631.576,28 15.024.459,74

Έξοδα διοίκησης 15 -2.022.622,37 -2.860.071,19

Έξοδα διάθεσης 15 -8.518.350,99 -9.220.525,12

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) -901.702,46 -1.008.318,91

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων -5.117,17 445,99

Κέρδος / ζημιά από συγχώνευση οντότητας 0,00 -42.666,79

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 2.183.783,30 1.893.323,71

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 26.584,12 21.384,98

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -56.563,63 -91.185,42

Αποτέλεσμα προ φόρων 2.153.803,79 1.823.523,27

Φόροι εισοδήματος 17 -1.283.069,46 -817.146,67

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 870.734,33 1.006.376,60
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Κεφάλαιο
Αποθεματικά 

νόμωνκαικατ/κού
Αποτελέσματα εις 

νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2019 1.230.000,00 126.723,77 2.350.884,79 3.707.608,55

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 50.318,83 -50.318,83 0,00

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές 9.830,99 9.830,99
Αναβαλλόμενη φορολογία επί 
αναλογιστικών κερδών/ζημιών

-4.205,46 -4.205,46

Αποτελέσματα περιόδου 1.006.376,60 1.006.376,60

Υπόλοιπο 31.12.2019 1.230.000,00 177.042,60 3.312.568,09 4.719.610,69

Υπόλοιπο 01.01.2020 1.230.000,00 177.042,60 3.312.568,09 4.719.610,69

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 43.536,72 -43.536,72 0,00
Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές -31.958,45 -31.958,45
Αναβαλλόμενη φορολογία επί 
αναλογιστικών κερδών/ζημιών

11.766,88 11.766,88

Αποτελέσματα περιόδου 870.734,33 870.734,33

Υπόλοιπο 31.12.2020 1.230.000,00 220.579,31 4.119.574,13 5.570.153,45
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Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 
1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η Εταιρεία «Baxter Hellas ΕΠΕ» ( ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και εδρεύει στον δήμο 
Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αρ.47 & Ανάφης. 
 
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων & 
προϊόντων υγείας και εν συνεχεία η χονδρική διάθεση των πιο πάνω ειδών σε κρατικά νοσοκομεία, 
ιδιωτικές κλινικές και φαρμακεία. 
 
Η Εταιρεία είναι Ελληνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αριθμό Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου 675801000 και ταξινομείται στην κατηγορία της μεσαίας οντότητας σύμφωνα με τον 
Νόμο 4308/2014.  
 
Η Εταιρεία ελέγχεται κατά 99,8% από την εταιρεία Baxter Healthcare Ltd η οποία εδρεύει στην 
Αγγλία (Caxton Way, Thetford, Norfolk IP 24 3SE) και κατά 0,2% από την εταιρεία Baxter World 
Trade Corporation η οποία εδρεύει στις Η.Π.Α. (1 Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015). Οι 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας του Ομίλου Baxter, μέρος 
των οποίων αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική, είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
www.baxter.com. 
 
Οι χρηματοοικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από τους 
Διαχειριστές της Εταιρείας στις 29/10/2021 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Εταίρων. 
 
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης  

 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4308/2014.    
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 
και με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Τα γεγονότα που αναλύονται στη 
σημείωση 23 παρακάτω, δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την εμπορική δραστηριότητα 
της Εταιρείας. 
 
Μακροοικονομικό περιβάλλον 
 
Η πανδημία COVID-19 επηρεάζει το μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας αλλά και πολλών 
άλλων χωρών σε Ευρωπαικό και παγκόσμιο επίπεδο καθιστώντας το αβέβαιο.  
 
Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη έχουν εγκρίνει δέσμη μέτρων που έχουν ως 
στόχο την ενίσχυση των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία, με τη δημιουργία 
ταμείου ανάκαμψης το οποίο θα έχει ύψος €750 δις με την Ελλάδα να διεκδικεί ένα ποσό περίπου 
€32 δις. υπό τη μορφή δανείων και επιδοτήσεων. Παρά την πρόοδο των εμβολιασμών, μεγάλο 
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τμήμα του πληθυσμού παραμένει ανεμβολίαστο και ως εκ τούτου δεν είναι ακόμη εφικτό να 
προσδιοριστεί η διάρκεια της πανδημίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και δεδομένης της 
φύσης της Εταιρείας και τη χρηματοοικονομική της κατάστασης, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν 
αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της.  
 
Επιπροσθέτως η Διοίκηση συνεχίζει να εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις 
της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και 
ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 
Με βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται 
πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2020. 
 
Σημαντικός παράγοντας στη λειτουργία της Εταιρείας και στις αποφάσεις της αποτελούν οι 
συνεχείς αλλαγές στην νομοθεσία, όπως για παράδειγμα οι αλλαγές των νόμων σχετικά με τις 
τιμές των φαρμάκων,  τα Rebates & Clawbacks κλπ. 
 

2.2. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

 
 Κίνδυνος ταμειακής ρευστότητας 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ταμειακής ρευστότητας λόγω των δανειοδοτήσεων 
από τη μητρική εταιρία. Ως εκ τούτω οι καθυστερήσεις πληρωμών από τους πελάτες της 
δεν θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την Εταιρεία. 
 
 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού με υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου αναφοράς σε 
ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ µε βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία της υπό αναφορά περιόδου, και οι συναλλαγματικές διαφορές 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ωστόσο οι συναλλαγές σε άλλο 
νόμισμα είναι περιορισμένες και ως εκ τούτου ο εν λόγω κίνδυνος μη σημαντικός. 
 
 Κίνδυνος Τιμών  
Η διοίκηση εκτιμά ότι πιθανόν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω αλλά περιορισμένες 
μειώσεις τιμών πώλησης στα πλαίσια της γενικής ανατιμολόγησης βάσει της νομοθεσίας, 
για όλα τα φάρμακα που πωλούνται στη ελληνική αγορά ή να απαιτηθούν εκπτώσεις από 
το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια της μειώσεως των δαπανών των νοσοκομείων. 
Επιπλέον, ο καθορισμός κλειστών προϋπολογισμών και τα θεσμοθετημένα Rebates καθώς 
και  ο αυτόματος μηχανισμός «Clawback»,  αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για 
απομειώσεις μελλοντικών υπολοίπων πελατών και πωλήσεων. 

 

2.3. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α)     Νόμισμα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του 
νομίσματος στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (νόμισμα 
παρουσίασης).  Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ. 
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(β)     Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των 
συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.   

2.4. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως ιατρικά μηχανήματα, έπιπλα και λοιπό 
εξοπλισμό. Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες 
αποσβέσεις (αποσβέσιμο κόστος κτήσης).  Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που 
συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες βελτίωσης παγίων περιλαμβάνονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 
Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης περιλαμβάνονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία μόνο 
εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία. Το κόστος επισκευών 
και συντηρήσεων, που δεν αναμένεται να επιφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία, 
καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται. 

Η λογιστική αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται.  

Επιπλέον, στα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται και το κόστος αποσυναρμολόγησης,  
απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων παγίων στοιχείων, όταν η σχετική υποχρέωση 
γεννάται για την Εταιρεία ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης του στη 
διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου για σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεμάτων στη 
διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται και 
αναπροσαρμόζονται αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως. 

Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται στην ανακτήσιμη 
αξία του  όταν η λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του (σημείωση 
2.6). 

Τα κέρδη ή οι ζημιές κατά την πώληση προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ των εσόδων από την 
πώληση και της λογιστικής αξίας και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που 

Α/Α Κατηγορία Παγίων Στοιχείων Ωφέλιμη ζωή
 Μηχανολογικός εξοπλισμός 5 έως 10 έτη
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3 έτη
 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 5 έτη
 Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ 3 έτη
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πραγματοποιείται η πώληση στο κονδύλι «Κέρδη & Ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων». 

Στην τρέχουσα χρήση έγινε αναταξινόμηση του ποσού που αφορά το κονδύλι του ισολογισμού 
«Διαμορφώσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων» από την κατηγορία των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων στην κατηγορία των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Ως εκ τούτου, για σκοπούς 
ορθής παρουσίασης και συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων έγινε αντίστοιχα 
αναταξινόμηση και του αντίστοιχου ποσού της προηγούμενης χρήσης. 

2.5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά άυλα  

Τα λοιπά άυλα περιλαμβάνουν αποκτηθείσες άδειες λογισμικών προγραμμάτων και κόστος 
αδειών αρχικής κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά.  Οι άδειες λογισμικών κεφαλαιοποιούνται με 
βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και εγκατάσταση του συγκεκριμένου 
λογισμικού και αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 
αδειών η οποία είναι 3 χρόνια. 

2.6. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποσβένονται ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν 
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη. Η αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι 
μόνιμου χαρακτήρα. 

Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του 
ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του, δυσμενείς 
μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της Εταιρείας, 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 η απαξίωση και η φυσική 
βλάβη ενός στοιχείου. 

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η 
αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία 
προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της 
αξίας χρήσεως. Οι ζημιές απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα όταν οι συνθήκες που 
τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της 
ζημιάς απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο αν δεν είχε 
αναγνωριστεί η ζημιά απομείωσης.   

2.7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο 
κόστος κτήσης μείον ζημιές απομείωσης.  Επιπλέον, 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 κτήσης, 
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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 παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα συμβατικά 
δικαιώματα επί των ταμειακών ροών των στοιχείων εκπνεύσουν ή μεταβιβαστούν ουσιωδώς όλοι 
οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα των στοιχείων.  

2.8. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων έχει απομειωθεί. 

Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσκολία 
του χρεώστη ή ομάδας χρεωστών, η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη 
αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς 
συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Ζημιά 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 την 
παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 
υπολογιζόμενη με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου ή την εύλογη αξία του στοιχείου μειωμένη 
με το απαιτούμενο κόστος πώλησης.  

Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως 
κέρδη σε αυτήν όταν οι συνθήκες που τις δημιούργησαν παύουν να ισχύουν. Η αναστροφή γίνεται 
μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. Ειδικότερα, 
για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημιές 
απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

2.9. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται 
σύμφωνα με τη μέθοδο της F.I.F.O. (First In First Out).  

Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για 
να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους, μειωμένο κατά τις εκπτώσεις.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία 
μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 
είναι η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης των αποθεμάτων κατά την κανονική πορεία της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση τους και 
την πραγματοποίηση της διάθεσης. 

Η μείωση της αξίας από την λογιστική στην καθαρή ρευστοποιήσιμη και οι ζημίες στα αποθέματα, 
εξοδοποιούνται στην περίοδο στην οποία αντιστοιχεί η υποτίμηση ή ζημία. Όταν υπάρχουν 



  
BAXTER HELLAS Ε.Π.Ε.             Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

                                     31 Δεκεμβρίου 2020 
                                        (Όλα τα ποσά σε €) 

                    

11 
 

βάσιμες ενδείξεις ύπαρξης ακατάλληλων ή ελαττωματικών ή απαξιωμένων αποθεμάτων 
σχηματίζεται πρόβλεψη καταστροφής εμπορευμάτων η οποία βαρύνει τη χρήση στην οποία 
σχηματίζεται. 

2.10. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάση 
της αρχής του δεδουλευμένου και τυχόν ζημιές απομείωσης. 

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

Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Λοιπές απαιτήσεις» 
και «Προπληρωμένα έξοδα». 

2.11. Εμπορικές απαιτήσεις 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που 
πουλήθηκαν κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Οι εμπορικές απαιτήσεις 
καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 
μείον ζημιές απομείωσης. Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης οι έντοκες 
εμπορικές απαιτήσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους κτήσης, εάν η μέθοδος του 
αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.  

2.12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και 
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά 
ποσά μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 

2.13. Εταιρικό κεφάλαιο 

 
Το Εταιρικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τα Εταιρικά μερίδια της Εταιρείας.  

Άμεσα έξοδα για την έκδοση Εταιρικών μεριδίων εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της 
έκδοσης, σε περίπτωση που τα σχετικά ποσά είναι σημαντικά για τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση τα εν λόγω ποσά αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο 
που αφορούν.  

2.14. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά 
που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την 
ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι 
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υποχρεώσεις αναγνωρίστηκαν αρχικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα 
στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η 
επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. Στην περίπτωση που οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο 
αποσβέσιμο κόστος, αναγνωρίζονται αρχικά στο καθαρό ποσό που αναλαμβάνεται, 
λαμβανομένων υπόψη τον ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και 
το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα, εκτός αν 
βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων. 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

2.15. Κόστος δανεισμού 

 
Το κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους.  

2.16. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και προβλέψεις 

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

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των 
ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό τους, εάν η επιμέτρηση με βάση την 
παρούσα αξία αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το ονομαστικό ποσό. 

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον διακανονισμό των μη 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των προβλέψεων αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της 
περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

2.17. Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 
Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται απευθείας στην 
καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή 
θέση αντίστοιχα. 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν 
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
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επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό 
ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημιά. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα 
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 
δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και τα καθαρά ποσά 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

2.18. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αναγνωρίζονται 
και επιμετρούνται μεταγενέστερα βάσει αποδεκτής αναλογιστικής μελέτης. Διαφορές που 
προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των προβλέψεων 
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

2.19. Αναγνώριση εσόδων 

 
Το έσοδο αποτιμάται στο ονομαστικό ποσό του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και 
αντιπροσωπεύει το εισπρακτέο ποσό για τα αγαθά που πουλήθηκαν, καθαρό από εκπτώσεις, 
επιστροφές και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο εντός της περιόδου 
στην οποία καθίσταται δεδουλευμένο. 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αφορούν πωλήσεις φαρμακευτικών ειδών και προϊόντων υγείας.  
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα 
οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή, τα 
οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 
πιθανή η εισροή τους στην Εταιρεία. 

(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αφορούν κυρίως επαναχρεώσεις εξόδων σε εταιρείες του ομίλου 
του εξωτερικού βάσει συμφωνιών καθώς και υπηρεσίες επισκευής ιατρικών μηχανημάτων. Τα 
έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής.  

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.  

2.20. Μισθώσεις 

α) Η Εταιρεία ως μισθωτής 
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Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 
εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές 
μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης. 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της 
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 
κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης με το κόστος που θα είχε προκύψει εάν το 
στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την 
εκμισθώτρια οντότητα. Μεταγενέστερα τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται όπως τα 
ιδιόκτητα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική 
μίσθωση αποσβένονται στην μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων 
και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται 
στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός από το μέρος που πρέπει να πληρωθεί μέσα στους 
επόμενους 12 μήνες, το οποίο απεικονίζεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το μέρος του 
χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

(β) Η Εταιρεία ως εκμισθωτής  

Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται στα πλαίσια χρηματοδοτικών μισθώσεων, η καθαρή  
επένδυση στη μίσθωση αναγνωρίζεται ως απαίτηση. Μεταγενέστερα, η απαίτηση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως χορηγηθέν δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το 
οποίο μειώνει το δάνειο και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έσοδο. Όταν τα 
περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται στα πλαίσια λειτουργικών μισθώσεων, παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό σύμφωνα με τη φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Τα έσοδα της μίσθωσης από 
λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη 
διάρκεια της μίσθωσης. Στην λήξη των μισθώσεων η κυριότητα των παγίων μεταφέρεται στον 
μισθωτή.   

2.21. Στρογγυλοποιήσεις 

 
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των 
αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Χρήση 2020 

 
 

Χρήση 2019 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
31/12/19

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ& 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

2020

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2020

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
31/12/20

   
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/19

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2020

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ / 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ 

2020

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ  
31/12/20

31/12/2019 31/12/2020

Κτήρια-Εγκ.κτηρίων-τεχνικά έργα 793.987,92 2.901,62 0,00 796.889,54 779.878,09 11.489,35 0,00 791.367,44 14.109,83 5.522,10

Λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 1.659,06 0,00 1.659,06 1.659,03 0,00 0,00 1.659,03 0,03 0,03
Λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός σε 
ακινητοποιήσεις τρίτων 5.917.524,66 2.860.577,80 34.916,16 8.743.186,30 2.501.889,42 860.371,08 41.684,03 3.320.576,47 3.415.635,24 5.422.609,83

Μηχ/τα τεχν.εγκ.-λοιπός μηχ.Εξοπλισμός 5.919.183,72 2.860.577,80 34.916,16 8.744.845,36 2.503.548,45 860.371,08 41.684,03 3.322.235,50 3.415.635,27 5.422.609,86

Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 920.055,15 36.608,26 19.861,94 936.801,47 848.626,10 32.884,96 19.820,04 861.691,02 71.429,16 75.110,45

Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων 7.633.226,79 2.900.087,68 54.778,10 10.478.536,37 4.132.052,64 904.745,39 61.504,07 4.975.293,96 3.501.174,26 5.503.242,41

         ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
31/12/18

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ& 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

2019

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2019

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
31/12/19

   
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/18

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ/Δ

ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ 
2019

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ  
31/12/19

31/12/2018 31/12/2019

Κτήρια-Εγκ.κτηρίων-τεχνικά έργα 793.987,92 0,00 0,00 793.987,92 655.596,19 124.281,90 779.878,09 138.391,73 14.109,83

Λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 1.659,06 0,00 0,00 1.659,06 2.128,54 0,00 469,51 1.659,03 -469,48 0,03
Λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός σε 
ακινητοποιήσεις τρίτων 3.974.024,95 2.144.403,74 200.904,03 5.917.524,66 2.002.061,24 500.299,92 471,74 2.501.889,42 1.971.963,71 3.415.635,24

Μηχ/τα τεχν.εγκ.-λοιπός μηχ.Εξοπλισμός 3.975.684,01 2.144.403,74 200.904,03 5.919.183,72 2.004.189,78 500.299,92 941,25 2.503.548,45 1.971.494,23 3.415.635,27

Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,03 0,00

Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 858.730,84 69.759,54 8.435,23 920.055,15 803.527,28 52.695,98 7.597,16 848.626,10 55.203,56 71.429,16

Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων 5.628.402,77 2.214.163,28 209.339,26 7.633.226,79 3.463.313,22 677.277,80 8.538,41 4.132.052,64 2.165.089,55 3.501.174,26

         ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
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4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
Χρήση 2020 

 
 

 
Χρήση 2019 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
31/12/19

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ& 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

2020

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2020

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
31/12/20

   
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/19

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2020

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ / 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ 

2020

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ  
31/12/20

31/12/2019 31/12/2020

Δικαιώματα Βιομ.Ιδιοκτησίας 121.550,70 0,00 44.453,83 77.096,87 121.550,22 0,00 44.453,69 77.096,53 0,48 0,34

Έξοδα αναδιοργάνωσης 452.307,95 0,00 0,00 452.307,95 448.360,14 3.185,05 41,43 451.503,76 3.947,70 804,19

Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων 573.858,65 0,00 44.453,83 529.404,82 569.910,36 3.185,05 44.495,12 528.600,29 3.948,18 804,53

         ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
31/12/18

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ& 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

2019

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2019

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
31/12/19

   
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/18

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩ
Ν/ΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΝΤΩΝ 2019

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ  
31/12/19

31/12/2018 31/12/2019

Δικαιώματα Βιομ.Ιδιοκτησίας 121.550,70 0,00 0,00 121.550,70 121.550,23 0,00 121.550,22 0,47 0,48

Έξοδα αναδιοργάνωσης 450.888,53 1.419,42 0,00 452.307,95 431.602,69 16.757,45 448.360,14 19.285,84 3.947,70

Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων 572.439,23 1.419,42 0,00 573.858,65 553.152,92 16.757,45 0,00 569.910,36 19.286,31 3.948,18

         ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ



  
BAXTER HELLAS Ε.Π.Ε.             Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

                                     31 Δεκεμβρίου 2020 
                                        (Όλα τα ποσά σε €) 

                    

17 
 

5. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι περίπου ίση με τη 
λογιστική αξία τους. Το ποσό των €3.038.309,66 (2019: €2.269.953,64 ) στον λογαριασμό 
«Δάνεια και απαιτήσεις» αφορά το μακροπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων από συμβάσεις 
παραχώρησης χρήσης ιατρικών μηχανημάτων, με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης, στη 
λήξη των οποίων ο πελάτης αποκτά την κυριότητά τους. Το ποσό των €41.837,47 (2019: 
€41.837,47) αφορά δοσμένες εγγυήσεις. 
 
6. Αναβαλλόμενοι φόροι 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα  να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν 
στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω :  
 

 
 
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω : 
 

 
 
Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι 
οι παρακάτω : 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις : 
 

 
 

31/12/2020 31/12/2019
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.899.737,03 2.287.144,63

2020 2019
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 2.287.144,63 2.267.112,89
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων -399.174,48 24.237,20
Φόρος που χρεώθηκε στα ίδια κεφάλαια 11.766,88 -4.205,46
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.899.737,03 2.287.144,63

Προβλέψεις 
επισφαλών 
απιατήσεων

Πρόβλεψη 
ζημιών 

αποθεμάτων

Πρόβλεψη 
δεδουλευμέν
ων  εξόδων

Πρόβλεψη 
χρεώσεων 
clawback & 

rebate

Αναγνώριση 
εσόδων

Πρόβλεψη 
Παροχών 

Προσωπικού
Σύνολο

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 850.724,02 49.498,48 71.216,61 974.955,72 100.921,56 219.796,51 2.267.112,90
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 104.537,17 6.645,85 -10.194,25 -91.583,81 -7.046,58 21.878,80 24.237,20
Φόρος που χρεώθηκε στα ίδια 
κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.205,46 -4.205,46
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 955.261,20 56.144,33 61.022,37 883.371,92 93.874,98 237.469,85 2.287.144,63
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων -228.762,53 1.038,65 -24.725,92 -164.173,40 17.302,12 146,59 -399.174,48
Φόρος που χρεώθηκε στα ίδια 
κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.766,88 11.766,88
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 726.498,67 57.182,98 36.296,45 719.198,52 111.177,10 249.383,32 1.899.737,03
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Το Μάιο του 2021 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4799/2021 με βάση τον οποίο μειώθηκε ο συντελεστής 
φορολογίας εισοδήματος κατά 2%. Συγκεκριμένα για τα εισοδήματα φορολογικού έτους 2021 και 
έπειτα ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος ορίζεται στο 22% έναντι του 24% που ίσχυε. 
Ωστόσο, ειδικά για το 2020, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος παραμένει 24%.  
 
7. Αποθέματα  
 
Η ανάλυση των αποθεμάτων έχει ως εξής: 
 

 
 
8. Εμπορικές απαιτήσεις  
 
Η ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

 
 
Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με εταιρεία του ομίλου Baxter, βάσει της οποίας οποιαδήποτε 
ζημιά προκύψει από τυχόν αδυναμία πληρωμής των οφειλόμενων ποσών στην Εταιρεία από τους 
πελάτες της, είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού δικαίου, η ζημιά αυτή βαρύνει την εταιρεία του ομίλου 
Baxter και όχι την Εταιρεία. 
 
9. Λοιπές Απαιτήσεις  
Η ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 

31/12/2020 31/12/2019

Εμπορεύματα 6.250.940,36 6.056.985,77

Μείον : Προβλέψεις για ακατάλληλα εμπορεύματα -313.017,10 -233.934,69

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 5.937.923,26 5.823.051,08

31/12/2020 31/12/2019

Πελάτες 39.535.034,73 43.462.782,50

Λοιπές απαιτήσεις από πελάτες 2.400.903,74 2.400.903,74

Επιταγές εισπρακτέες 931.246,37 1.148.626,98

Επιταγές εισπρακτέες - σφραγισμένες στο δικηγόρο 2.823.985,63 2.823.985,63

Αναπροσαρμογή από αναγνώριση εσόδου κλειομ.χρήσης 70.676,19 185.568,61

Αναπροσαρμογή από αναγνώριση εσόδου προηγ..χρήσεων 195.725,65 10.157,04

Μείον : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -9.951.926,26 -9.983.828,15

Σύνολο 36.005.646,05 40.048.196,35

31/12/2020 31/12/2019

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο / Προκαταβλητέοι & 
Παρακρατούμενοι φόροι 415.331,77 2.339.030,63

Προκαταβολές σε προσωπικό προς απόδοση 8.769,36 8.344,71

Προκαταβολές σε προμηθευτές 21.745,22 191.558,08

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 1.020.100,14 1.838.295,82
Σύνολο 1.465.946,49 4.377.229,24
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10. Εταιρικό κεφάλαιο  
 
Το Εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά την 31/12/2020 & την 31/12/2019 σε 
€1.230.000 και διαιρείται σε 41.000 Εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας €30 έκαστο. Το Εταιρικό 
κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο.  
 
11. Αποθεματικά 
 
Τα αποθεματικά της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 
αποτελούνται από : 
 

 
 
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας 
(Ν.3190/1955, άρθρο 24) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών 
(μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος 
του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο. 

 
12. Δάνεια 
 
Η Εταιρεία έχει σύμβαση δανεισμού με εταιρεία του ομίλου με όριο πίστωσης το ποσό των 
€100.000.000. Το εφαρμοζόμενο επιτόκιο δανεισμού ισούται με το επιτόκιο βάσης πλέον 0,25%. 
Σε περίπτωση που το επιτόκιο βάσης κυμαίνεται μεταξύ 0% - 0,5% τότε το επιτόκιο δανεισμού  
ισούται με το 1,5 του επιτοκίου βάσης. Σε περίπτωση που το επιτόκιο βάσης είναι ίσο ή μικρότερο 
του 0,0% τότε και το επιτόκιο δανεισμού θα είναι 0%.  
 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα υπόλοιπα των χρηματικών διαθεσίμων στους Εταιρικούς 
τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και το οφειλόμενο ποσό του ενδοομιλικού δανείου για σκοπούς 
πληρέστερης πληροφόρησης.  
 

 
 
13. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

 
Η Εταιρεία καταχωρεί, ανάλογα με τη φύση της κάθε δαπάνης, έξοδα ή αρνητικά έσοδα, με τη 
μορφή πρόβλεψης, δαπάνες που θα έπρεπε να βαρύνουν τη χρήση κατά την οποία αυτές 
καθίστανται δουλευμένες για τις οποίες δεν έχει παραληφθεί το αντίστοιχο παραστατικό κατά την 

Τακτικό Αποθεματικό 31/12/2020 31/12/2019
Υπόλοιπο έναρξης 177.042,60 126.723,77
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού χρήσης 43.536,72 50.318,83
Σύνολα 220.579,31 177.042,60

Περιγραφή 31/12/2020 31/12/2019

1 Διαθέσιμο υπόλοιπο σε τραπεζικούς λογαριασμούς 4.630.000,75 6.687.418,79
2 Οφειλόμενο ποσό ενδοομιλικού δανείου -29.623.309,92 -38.923.933,79
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31/12 εκάστου έτους. Τα δεδουλευμένα έξοδα κατά την 31/12/2020 και 31/12/2019 αναλύονται 
ως εξής :  
 

 
 
14. Πωλήσεις ανά κλάδο δραστηριότητας 
 
Οι πωλήσεις ανά κλάδο δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων των clawbacks και rebates της 
Εταιρείας έχουν ως κάτωθι : 
 

 
 
15. Έξοδα ανά κατηγορία 
 

Σχηματισμένες προβλέψεις 2020 2019
Πρόβλεψη επιβολής υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων (claw back) 
Α' & Β' Εξαμήνου 2017 2.170.263,82 € 2.170.263,82 €
Πρόβλεψη επιβολής υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων (claw back) 
Α' & Β' Εξαμήνου 2018 77.694,33 €
Πρόβλεψη επιβολής υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων (claw back) 
Α' & Β' Εξαμήνου 2019 4.058.315,80 €
Πρόβλεψη επιβολής υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων (claw back) 
Α' & Β' Εξαμήνου 2020 3.670.652,98 €

Πρόβλεψη επιβολής υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ (claw back) Α' & Β' 
Εξαμήνου 2019 για την περιτοναϊκή αιμοκάθαρση 2.924.485,00 €
Πρόβλεψη επιβολής υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ (claw back) Α' & Β' 
Εξαμήνου 2020 για την περιτοναϊκή αιμοκάθαρση 2.216.453,20 €

Πρόβλεψη χρέωσης clawback & rebate ΕΟΠΥΥ 813.935,20 € 648.929,20 €
Προβλέψεις αμοιβών προσωπικού 391.359,72 € 446.206,20 €
Προβλέψεις τιμολογίων προμηθευτών 200.318,16 € 372.202,80 €
Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 155.075,99 € 122.979,48 €
Σύνολα 9.618.059,07 € 10.821.076,63 €

Λοιπές 
προβλέψεις

Πρόβλεψη για 
Νοσοκομειακό 

Clawback / 
rebates

Πρόβλεψη για 
Claw back 

Περιτοναϊκής 
αιμοκάθαρσης

Κλάδος δραστηριότητας 2020 2019
Προιόντα νοσοκομειακής περίθαλψης 15.387.566,67 13.218.940,58
Κλάδος Προιόντων νεφρικής ανεπάρκειας 20.583.347,02 21.598.849,60
Σύνολα 35.970.913,69 34.817.790,17
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16. Παροχές σε εργαζομένους 
 
Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 ήταν 73 άτομα 
(2019: 73 άτομα) και αφορά υπαλληλικό προσωπικό. 
 
Οι δαπάνες για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής: 

 
 

Κατανομή ανά λειτουργία
1/1/2020 έως 

31/12/2020
1/1/2019 έως 

31/12/2019
Κόστος πωλήσεων 22.643.987,73 20.234.946,86
Έξοδα διοίκησης 2.022.622,37 2.860.071,19
Έξοδα διάθεσης 8.518.350,99 9.220.525,12
Σύνολα 33.184.961,08 32.315.543,18

Σημείωση
1/1/2020 έως 

31/12/2020
1/1/2019 έως 

31/12/2019

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο στο κόστος πωληθέντων 22.643.987,73 20.234.946,86
Παροχές σε εργαζομένους 16 5.132.738,48 5.159.911,95
Αποσβέσεις ενσώματων Παγίων 3 904.745,39 552.995,90
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 4 3.185,05 141.039,35
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 763.228,84 826.128,51
Εξοδα Φωτισμού, Ύδρευσης, Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομικά 104.172,72 256.228,58
Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων 466.383,43 489.248,44
Ασφάλιστρα / Αποθήκευτρα 793.118,28 791.132,91
Επισκευές & Συντηρήσεις 332.484,23 465.099,43
Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 287.625,08 313.378,53
Λοιποί Φόροι - Τέλη 96.801,26 99.590,79
Εξοδα Μεταφορών 1.184.001,59 1.174.587,36
Έξοδα ταξιδίων 161.544,44 435.130,16
Έξοδα προβολής & διαφήμισης 376.930,29 785.104,47
Αγορά παραβόλων ΕΟΦ 434.122,25 452.724,46
Λοιπά Έξοδα και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -628.309,06 19.352,16
Λοιπές Προβλέψεις 128.201,08 118.943,32

Σύνολο κόστους πωληθέντων, εξόδων διοίκησης & διάθεσης 33.184.961,08 32.315.543,18

1/1/2020 έως 
31/12/2020

1/1/2019 έως 
31/12/2019

Μισθοί & Ημερομίσθια 3.704.834,59 3.657.188,17
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 828.457,60 827.468,62
Προβλέψεις έκτακτων αμοιβών 391.358,23 446.204,71
Αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία 45.559,36 71.808,38
Λοιπές Παροχές 162.528,70 157.242,07
Σύνολα 5.132.738,48 5.159.911,95
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17. Φόρος Εισοδήματος 
 
Οι τρέχουσες και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Εταιρείας της 
χρήσης 2020 και 2019 που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως κάτωθι: 

  
 
18. Δεσμεύσεις 
 
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
 
Δεν υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  
 
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 
 
Το σύνολο των μελλοντικών ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων που αφορούν εκμισθώσεις 
κτιρίων, οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων, καθώς και το σύνολο του εξόδου των ενοικίων της 
χρήσης 2020 και 2019 αναλύονται ως κάτωθι:  
 

 
 
19. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
 
Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες ή λοιπές εγγυήσεις. 
 
Για τις χρήσεις 2011-2019 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης από 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή, όπως προβλέπεται από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, ενώ οι 
σχετικές εκθέσεις ελέγχου («φορολογικά πιστοποιητικά») εκδόθηκαν χωρίς παρατήρηση ή θέμα 
έμφασης. 
 
Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και παραμένουν φορολογικά 
ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που 
ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 
 
Για τη χρήση 2020 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 26/10/2021 με 
συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.  
 
20. Αμοιβές Ελεγκτών 
 

Είδος φορολογικής υποχρέωσης / απαίτησης Χρήση 2020 Χρήση 2019

1) Τρέχων φόρος εισοδήματος 883.894,98 841.383,87

2) Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 399.174,48 -24.237,20

Σύνολα 1.283.069,46 817.146,67

2021 2022 2023 2024 2025
2026 & 

μετά
Σύνολο

Εκμισθώσεις οχημάτων 281.672,73 288.185,58 263.314,61 53.216,47 14.695,93 17.746,88 5.513,66 354.487,55
Εκμισθώσεις λοιπών μηχανημάτων 9.582,28 11.298,45 10.271,85 10.271,85 20.543,70
Εκμισθώσεις κτιρίων 168.529,35 174.944,45 170.515,03 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 175.363,03
Σύνολο 459.784,36 474.428,48 444.101,49 64.700,32 15.907,93 18.958,88 6.725,66 0,00 550.394,28

1/1/2020έως 
31/12/2020

1/1/2019 
έως 

31/12/2019

Ποσά μελλοντικών πληρωμών μισθωμάτων
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Για τη χρήση που έκλεισε την 31/12/2020 οι αμοιβές της ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ 
Α.Ε.Ε.  είναι οι ακόλουθες:  
α) για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2020  ποσό 
27.000,00 ευρώ. 
β) για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της χρήσης 1/1/2020-31/12/2020 ποσό 26.250,00  
ευρώ. 
 
Για τη χρήση που έκλεισε την 31/12/2019 οι αμοιβές της ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ 
Α.Ε.Ε.  είναι οι ακόλουθες:  
α) για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019  ποσό 
27.000,00 ευρώ.  
β) για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της χρήσης 1/1/2010-31/12/2010 ποσό 26.250,00  
ευρώ. 
 
21. Συνδεδεμένα μέρη 
 
Τα συνδεδεμένα μέρη είναι εταιρείες του ομίλου Baxter που εδρεύουν στην Ευρώπη και σε τρίτες 
χώρες. 
 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 
 

 
 

 
 
Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως 
εξής: 

 
 

Αγορές εμπ/των και παγίων στοιχείων 26.594.254,30 25.711.607,21

Αγορά υπηρεσιών 175.754,40 310.652,58

Σύνολο 26.770.008,70 26.022.259,79

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 1/1/2019 έως 
31/12/2019

1/1/2020 έως 
31/12/2020

Πωλήσεις εμπ/των και παγίων στοιχείων 56.568,20 239.296,08

Πώληση υπηρεσιών 245.911,36 372.016,51

Σύνολο 302.479,56 611.312,59

1/1/2019 έως 
31/12/2019

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών 1/1/2020 έως 
31/12/2020

Εμπορικές υποχρεώσεις 11.140.826,90 7.968.299,63

Ενδοομιλικό δάνειο 29.623.309,92 38.923.933,78

Σύνολο 40.764.136,82 46.892.233,41

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη 31/12/201931/12/2020
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22. Παροχές προς τη διοίκηση   
 
Οι συνολικές μικτές αμοιβές των μελών οργάνων Διοικήσεως και Διευθύνσεως της Εταιρείας  
ανήλθαν το έτος 2020 στο ποσό των €1.274.324,85 (2019 : 1.259.613,46 ). 
 
Δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς μέλη της Διοίκησης κατά 
την ημερομηνία Ισολογισμού. 
 
Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη της Διοίκησης. 
 
 
23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 
 
1) Η Εταιρεία κατά τη κλειόμενη χρήση σχημάτισε τις παρακάτω προβλέψεις που αφορούν 
χρεώσεις clawback & rebates: 

 Ποσό 3.670.652,98 ευρώ που αφορά την επιβολή υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων (clawback) Α’ και Β’ εξαμήνου 2020. 

 Ποσό 2.216.453,20 ευρώ που αφορά την επιβολή υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της περιτοναϊκής αιμοκάθαρσης από τον ΕΟΠΥΥ 
(clawback PD) Α’ και Β’ εξαμήνου 2020. 

 Ποσό 350.988,33 ευρώ που αφορά την επιβολή υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ (clawback και rebate) της χρήσης 2020. 

 Ποσό 134.753,49 ευρώ που αφορά την επιβολή υπερβάλλοντος ποσού επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της αιμοκάθαρσης από τον ΕΟΠΥΥ (clawback HD) 
Α’ και Β’ εξαμήνου 2020.  
 

Μετά την 31/12/2020 η Εταιρεία παρέλαβε τις παρακάτω γραπτές ενημερώσεις για χρεώσεις 
που αφορούν τη κλειόμενη χρήση:  

 Στις 18/01/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της περιτοναϊκής αιμοκάθαρσης 
από τον ΕΟΠΥΥ (clawback PD) μηνός Νοεμβρίου 2020 ποσού 51.372,79 ευρώ (με 
ΦΠΑ). 

 Στις 11/02/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της περιτοναϊκής αιμοκάθαρσης 
από τον ΕΟΠΥΥ (clawback PD) μηνός Δεκεμβρίου 2020 ποσού 58.690,64 ευρώ (με 
ΦΠΑ). 

 Στις 03/04/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της αιμοκάθαρσης από τον 
ΕΟΠΥΥ (clawback HD) Α’ εξαμήνου 2020 ποσού  80.013,47 ευρώ (με ΦΠΑ) 

Εμπορικές απαιτήσεις 123.548,70 285.008,86

Σύνολο 123.548,70 285.008,86

31/12/2019Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 31/12/2020
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 Στις 03/06/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων (clawback) για το Α’ 
εξάμηνο 2020 ποσού 1.609.378,56 ευρώ (με ΦΠΑ) και για Rebate Α’ και Β’ τριμήνου 
2020 ποσού 112.810,75 ευρώ (με ΦΠΑ). 

 Στις 11/08/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της περιτοναϊκής αιμοκάθαρσης 
από τον ΕΟΠΥΥ (clawback PD) για το clawback Β’Εξαμήνου ποσού 22.234,58 ευρώ (με 
ΦΠΑ). 

 Στις 11/08/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης στον τομέα της αιμοκάθαρσης από τον 
ΕΟΠΥΥ (clawback HD) Β’ εξαμήνου 2020 ποσού 110.668,43 ευρώ (με ΦΠΑ) 

 Στις 27/09/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων (clawback) για το B’ 
εξάμηνο 2020 και  2.214.499,94 ευρώ (με ΦΠΑ) και για Rebate Γ’ και Δ’ τριμήνου 2020 
ποσού 125.655,90 ευρώ (με ΦΠΑ). 

 Στις 06/10/2021 η Εταιρεία παρέλαβε γραπτή ενημέρωση για επιβολή υπερβάλλοντος 
ποσού επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback) του νοσοκομείου ΓΝΘ 
Παπαγεωργίου για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2020 ποσού 121.910,48 ευρώ (με ΦΠΑ) και για 
Rebate A’, B’, Γ’ και Δ’ τριμήνου 2020 ποσού 8.131,75 ευρώ (με ΦΠΑ). 
 

Εκτός των παραπάνω η Εταιρεία δεν έχει παραλάβει καμμιά άλλη γραπτή ενημέρωση. Κατά 
την παραλαβή των αντίστοιχων ειδοποιητηρίων, η Εταιρεία προχωράει σε αντιλογισμό των 
παραπάνω προβλέψεων και τυχόν διαφορές θα επιβαρύνουν ή θα επαυξήσουν τα 
αποτελέσματα της περιόδου στην οποία θα καταχωρηθούν. 

 
2) Το Μάιο του 2021 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4799/2021 με βάση τον οποίο μειώθηκε ο 
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος κατά 2%. Συγκεκριμένα για τα εισοδήματα φορολογικού 
έτους 2021 και έπειτα ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος ορίζεται στο 22% έναντι του 24% 
που ίσχυε. Ωστόσο, ειδικά για το 2020, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος παραμένει 24%.  
 
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα, που να έχουν ουσιώδη επίπτωση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2020. 
 

 
Αθήνα, 29/10/2021 

   
 

Ο Διαχειριστής & 
Γενικός Διευθυντής 

Ο Διαχειριστής & Οικονομικός 
Διευθυντής 

Ο Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου 
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