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Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 31 ης Δεκεμβρίου 2019 

Κύριοι Μέτοχοι, 

ΕΚΘΕΣΗ 

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

με την επωνυμία "BRISTOL-MYERS SQUIBB Α.Ε." 
επί της χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019 

Γ.Ε.ΜΗ 7453601000 

Σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, υποβάλλουμε στη Συνέλευσή σας μαζί με τις 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2019 και την 
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και 

παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

1. Εξέλιξη τωv εργασιών της Εταιρείας 

Το σημαντικότερο γεγονός στο 2019 είναι, χωρίς αμφιβολία η πώληση της άδειας (εμπορικό 
σήμα, φήμη και πελατεία, domain name κτλ) του depon (προϊόν της δραστηριότητας UPSA) 
έναντι τιμήματος€ 139.456.814 Η πώληση αυτή εκτίναξε τα κέρδη προ φόρων και τα χρηματικά 
διαθέσιμα:. 

Η σύμβαση πώλησης υπογράφηκε την 1 η Ιουλίου 2019. 
Τα αντίστοιχα κόστη ανήλθαν σε περίπου€ 2.766.911 για δαπάνες που αντιστοιχούσαν στην 
Εταιρεία από την πώληση άυλων της δικαιωμάτων καθώς και€ 1.673.482 που αντιστοιχούσε σε 
χαρτόσημο. 

Επίσης έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφάλειας για την είσπραξή ποσού € 1.673.482 που 
αφορούσε το 50% του συνολικού χαρτόσημου το οποίο βάσει συμβολαίου έχουμε την απαίτηση 
είσπραξής του από τον αγοραστή. 

Επιπρόσθετα, ο καθαρός κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε €82.414.923 έναντι 
€81.604.340 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2018. Το άθροισμα των μικτών κερδών της 
χρήσεως με τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε €14.939.010 ή σε ποσοστό επί των 
πωλήσεων 18, 1 % ενώ για την προηγούμενη χρήση το άθροισμα των μικτών κερδών με τα άλλα 

έσοδα εκμετάλλευσης ήταν €16.105.179 και το ποσοστό 19,7%. Παρά την αύξηση των μικτών 
πωλήσεων κατά ποσό € 810.583 το ποσοστό της μικτής κερδοφορίας μειώθηκε κυρίως λόγω 
αύξησης των υποχρεωτικών εκπτώσεων rebates - claw back (κατά ποσό€ 1.095.269). Τα έξοδα 
διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των €3 .219 .102 και ως ποσοστό επί των πωλήσεων σε 
3,9% έναντι €5.938.251 και 7,3% αντίστοιχα στο 2018. Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως, ομοίως 
περιορίστηκαν και ανήλθαν σε €5.634.862 και ως ποσοστό επί των πωλήσεων σε 6,8% έναντι 
€6.036.226 και ποσοστό 7,4% αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης. Τα δε έξοδα ερευνών και 
ανάπτυξης ανήλθαν στο ποσό των €1.381.716 και ποσοστό επί των πωλήσεων σε 1,7% έναντι 
€1.303.352 και 1,6% της προηγούμενης χρήσης αντίστοιχα. 
Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα ανόργανα αποτελέσματα 
καθώς και την αντιστροφή των προβλέψεων για επισφάλειες ήταν τελικώς κερδοφόρα και ανήλθαν 

σε€ 137.566.449 έναντι €1.975.254 το 2018. Το μεγαλύτερο οικονομικό γεγονός της χρονιάς το 
οποίο οδήγησε σε αυτήν την κερδοφορία ήταν η πώληση της άδειας του Depon έναντι καθαρής 
αξίας €133.342.940 όπως αναφέρεται παραπάνω. Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία που έχουμε στην 
διάθεσή μας, προβλέπεται ότι και η διανυόμενη χρήση θα είναι κερδοφόρος. 
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2. Οικονομική θέση της Εταιρείας 

Η οικονομική θέση της Εταιρείας μας θεωρείται ικανοποιητική δεδομένων των συνθηκών της 

αγοράς, άμα ληφθεί υπόψη ότι οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στην 

πραγματική της κατάσταση . 

Σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει επειδή οι υφιστάμενες καθυστερημένες 

απαιτήσεις στο σύνολό τους προέρχονται από τα κρατικά νοσοκομεία που τα τελευταία έτη 

χρηματοδοτούνται ικανοποιητικά από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ για τις λοιπές απαιτήσεις υπάρχει 

μεγάλη διασπορά. 

Η Εταιρεία δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας αφού υπάρχουν επαρκή 

διαθέσιμα, βάσει των οποίων διανέμονται και κέρδη στους μετόχους και οι εισπράξεις των 

απαιτήσεων γίνονται χωρίς ουσιαστικά προβλήματα ακόμα και από τα νοσοκομεία που 
παραδοσιακά υπήρχαν καθυστερήσεις. Για όλες τις παραπάνω καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί 

οι σχετικές προβλέψεις. 

Όσο αφορά τις αγορές η εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικές διαφορές με μικρή επιρροή των 
οικονομικών αποτελεσμάτων και από Ο 110112019 έχουν μειωθεί περαιτέρω καθώς οι αγορές 
εμπορευμάτων διενεργούνται κυρίως σε Ευρώ. Ο κίνδυνος αγοράς είναι περιορισμένος όσο αφορά 

τις αγορές καθώς υπάρχουν μικρές διακυμάνσεις , όσο όμως αφορά τις τιμές πωλήσεων η εταιρεία 
είναι 

εκτιθέμενη όπως και όλες οι εταιρείες του κλάδου λόγω τις επιβολής σημαντικών ποσών rebates και 
clawback. 

Δεν υφίσταται κανένας επιτοκιακός κίνδυνος διότι δεν υπάρχουν δάνεια. 

Οι αριθμοδείκτες οικονομικής διαρθρώσεως και αποδόσεως & αποδοτικότητας 
έχουν διαμορφωθεί ως εξής: 

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό προς Σύνολο Ενεργητικού σε 99,98% το 2019 παραμένοντας στα ίδια 
επίπεδα έναντι του 2018. 
Ίδια Κεφάλαια προς Σύνολο Υποχρεώσεων σε 139,2% το 2019 έναντι 42,4% το 2018, 
παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση λόγω της πώλησης άυλων στοιχείων. (Depon) 
Β) ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Μικτό Κέρδος προς Κύκλο Εργασιών σε 18, 1 % έναντι 19, 7% τη προηγούμενη χρήση 
Μικτό Κέρδος προς Κόστος Πωληθέντων σε 22, 1 % έναντι 24,6% τη προηγούμενη χρήση 
Καθαρά Κέρδη προ φόρων προς Σύνολο Πωλήσεων σε 126,2% έναντι 1,9% τη προηγούμενη 
χρήση λόγω κυρίως της πώληση των άυλων περιουσιακών στοιχείων (Depon) 

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας 

Η πορεία της Εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και κερδοφόρα, με 

σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών. 

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης 

Το ποσόν των €1.381.716 που αναφέρεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορά έξοδα 
λειτουργίας (κέντρα κόστους) των τμημάτων "Medical" και «Τμήμα Κλινικών Μελετών» 
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5. Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα 

Κατά το τέλος της χρήσης η Εταιρεία δεν κατείχε ίδια χρεόγραφα. (ίδιες μετοχές) 

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει. 

7. Ακίνητα της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν. Η έδρα της Εταιρείας, στα Βριλήσσια μισθώνεται από τρίτο. 

8. Πληροφορίες σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων. 

Δεν είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

9. Κανονιστικά θέματα 
Ψηφίστηκε την 17η Μαίου 2019 , ο νόμος 4611 όπου συγκεκριμένα στο άρθρο 122 οι 

φαρμακευτικές εταιρίες υποχρεούνται να αποδώσουν στον ΕΟΠΥΥ rebates (ποσοστιαία 

επιστροφή) επί της φαρμακευτικής δαπάνης που εισέπραξαν από φορείς δημόσιας ασφάλισης για 
πολύ παλαιά έτη 2006 έως 2008 για την χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους τους. Στο ίδιο 
άρθρο γίνεται αναφορά ότι βάσει κοινής υπουργικής απόφασης θα προσδιοριστεί ο τρόπος 

υπολογισμού των rebates και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Ο ΕΟΠΥΥ θα καταλογίσει τα rebates 
προς κάθε φαρμακευτική εταιρία συμπεριλαμβανομένης της BMS ΑΕ (η Εταιρία). Στην παρούσα 
χρονική στιγμή εκκρεμεί η προαναφερόμενη απόφαση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επιμετρηθεί 

με σχετική αξιοπιστία το καταλογισθέν ποσό. 

Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά και για τις τυχόν οφειλές φαρμακευτικών εταιριών προς τον 
ΕΟΠΥΥ για καταλογισμένα ποσά rebates ετών 2009 - 2011. Σημειώνεται ότι τα αναλογούντα 
ποσά rebates των περιόδων 2009-2011 έχουν αποδοθεί κατά το παρελθόν από την Εταιρία. 

10. Άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης 

Μη διορθωτικά οψιγενή γεγονότα. 

Α. Covid-19 
Παρά την αλλαγή των συνθηκών, λόγω της εμφάνισης της παγκόσμια πανδημίας COVID-19, η 
Εταιρεία δεν προβλέπει καμία σημαντική μεταβολή των λειτουργιών της, ούτε με θετικό αλλά ούτε 

και με αρνητικό πρόσημο. 

Με βάση την αρχή τήρησης των οδηγιών προστασίας της ατομικής και συλλογικής υγείας, 

εναρμονιζόμενη με τις συνθήκες που επικρατούν σε όλη την αγορά, περιόρισε άμεσα και στο 

μέγιστο βαθμό τις κατ' ιδίαν συναντήσεις των εργαζομένων της, στο εσωτερικό της περιβάλλον, 

αλλά και την διάδραση τους με το εξωτερικό της περιβάλλον (όπου αυτό δεν ήταν απολύτως 

απαραίτητο). Η συνέχιση των εργασιών συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία, χάρη στην δυνατότητα 

εργασίας των υπαλλήλων από τον προσωπικό τους χώρο. Σε αυτό συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό το 

πολύ ανεπτυγμένο και δοκιμασμένο σχέδιο τηλεργασίας, που δίνει την δυνατότητα στους 

υπαλλήλους της εταιρείας να εργάζονται κάποιες μέρες από το σπίτι και υπό κανονικές συνθήκες. 
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Όσον αφορά επίδραση στον κύκλο εργασιών στο 2020 δεν έχει σημειωθεί κάτι αξιόλογο λόγω της 
φύσης του αντικειμένου της Εταιρείας (λήπτης το Ελληνικό Δημόσιο, στοχευμένα φαρμακευτικά 

προϊόντα και όχι καλλυντικά) και της ανελαστικότητας ζήτησης των προϊόντων μας σε «ευπαθείς» 

ομάδες-τελικοί καταναλωτές. 

Β. Διανομή Προμερίσματος 

Μετά την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού εγκρίθηκε από το ΓΕΜΗ στις 11/03/2020 η 
διανομή προμερίσματος ποσού €80.000.000,00 σε συνέχεια απόφασης ΔΣ από 23/12/2019. 
Το γεγονός αυτό δεν έχει αποτυπωθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31/12/2019 και το 
ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με το τελικό ποσό μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι εφόσον μέχρι 

τότε θα έχει εκταμιευθεί. 

11. Εργασιακά και Περιβαλλοντικά θέματα 

Έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας, τυπικές και ουσιαστικές που υπαγορεύονται 

από την ελληνική νομοθεσία όσον αφορά θέματα εργατικά και περιβαλλοντικά. Για παράδειγμα 

υπάρχουν δραστηριότητες για τη προώθηση ευεξίας - υγείας καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη 
για όλους τους εργαζομένους. Επίσης υπάρχει σε ισχύ πρόγραμμα ανακύκλωσης προϊόντων που 

δημιουργούνται από τη λειτουργία της εταιρείας, 

12. Υποκαταστήματα Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν. 

13.<Ι>ορολογικόςΈλεγχος 

Από τη χρήση 2011 μέχρι και το 2016 η εταιρία υπήχθη στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και 
άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. 

Αντίστοιχα, για το 2017 και 2018 η Εταιρεία υπήχθη οικειοθελώς στον φορολογικό έλεγχο με βάση 
το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013. Ομοίως ο έλεγχος, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της 
χρήσεως 2019 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 
χορηγηθεί μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

χρήσεως 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Δεν υπάρχει την παρούσα χρονική στιγμή επανέλεγχος για κάποιες από τις ανωτέρω χρήσεις από 

την Εφορία. 
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Αθήνα 03 Ιουνίου 2020 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 

~ ___.J_.b~ss:::::--
Ακριβές Αντίγραφο 

Νικολαος Κατερέλος Ελισάβετ Προδρόμου 
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~ 31.12.2019 31.12.2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα πάγια 

Λοιπός εξοπλισμός 27.237 7.575 

Σύνολο 4.3 27.237 7.575 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά 7.100 87.100 

Σύνολο 7.100 87.100 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 34.337 94.675 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέματα 

Εμπορεύματα 12.753.810 6.837.328 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 32.808 55.328 

Σύνολο 12.786.617 6.892.656 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

Εμπορικές απαιτήσεις 32.804.562 28.787.191 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 154.791 134.391 

Απαιτήσεις από τρέχων φόρο εισοδήματος ο 3.401.404 

Λοιπές απαιτήσεις 1.773.914 16.264 

Προπληρωμένα έξοδα 5.531.556 2.045.023 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 157.496.048 19.001.215 

Σύνολο 197.760.870 53.385.488 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχειών 210.547.488 60.278.144 

Σύνολο ενεργητικού 210.581.825 60.372.820 

Καθαρή θέση 

Καταβλημένα κεφάλαια 

Κεφάλαιο 4.4 15.300. 113 15.300.113 

Σύνολο 15.300.113 15.300.113 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 4.4 5.100.038 670.746 

Αποτελέσματα εις νέο 101.683.326 l.896.408 

Σύνολο 106.783.363 2.567.154 

Σύνολο καθαρής θέσης 122.083.476 17.867.266 

Προβλέψεις 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 4.20 442.215 342.254 

Λοιπές προβλέψεις 331.011 ο 

Σύνολο 773.225 342.254 

Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Εμπορικές υποχρεώσεις 16.079.894 8.185.062 

Λοιποί φόροι και τέλη 968.488 580.312 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 156.718 163.236 

Λοιπές υποχρεώσεις ο 58.074 

Υποχρεώσεις από Φόρους Εισοδήματος 30.132.838 ο 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 4.6 40.387.185 33.176.616 

Σύνολο 87.725.123 42.163.300 

Σύνολο υποχρεώσεων 87.725.123 42.163.300 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 210.581.825 60.372.820 
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BRISTOL·MYERS SQUIBB ΑΕ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 3:1. ης ΑΕΚΕΜθΡΙΟΥ 201~ (Ποσά σε€} 

Γ. Κατάσταση αποτελεσμάτων 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 

~ 31.12.2019 31.12.2018 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 4.7 82.414.923 81.604.340 

Κόστος πωλήσεων -67.475.913 -65.499.161 

Μικτό αποτέλεσμα 14.939.010 16.105.179 

Λοιπά συνήθη έσοδα ο ο 

14.939.010 16.105.179 

Έξοδα διοίκησης -3.219.102 -5.938.251 

Έξοδα διάθεσης -5.634.862 -6.036.226 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης -1.381.716 -1.303.352 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 4.8 -4.660.980 -2.348.279 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) -1.861.106 511.373 

Έσοδα από πώληση άυλων δικαιωμάτων 4.18 139.456.815 ο 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 4.8 2.403 955.470 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 137.640.462 1.945.913 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 40.481 68.765 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -114.495 -39.425 

Αποτέλεσμα προ φόρων 137.566.449 1.975.254 

Φόροι εισοδήματος 4.9 -33.350.239 -398.333 

Αποτέλεσμα μετά από φόρους 104.216.210 1.576.920 

Δ. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου 1η Ιαν. έως 31η Δεκ. 2019 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

Κεφάλαιο νόμων και 

κατ/κού 
εις νέο 

Υπόλοιπο 1/1/2018 15.300.113 591.900 7.479.506 

Τακτικό αποθεματικό 78.846 -78.846 

Διανομές μερισμάτων -7.081 .172 

Αποτελέσματα περιόδου 1.576.920 

Υπόλοιπο 31/12/2018 15.300.113 670.746 1.896.408 

Εσωτερικές Μεταφορές (τακτικό αποθεματικό) 4.429.292 -4.429.292 

Διανομές μερισμάτων 

Αποτελέσματα περιόδου 104.216.210 

Υπόλοιπο 31/12/2019 15.300.113 5.100.038 101.683.326 

"Οι σημειώσεις από την σελίδα 11 έως και 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων" 

Σύνολο 

23.371.519 

-7.081.172 

1.576.920 

17.867.267 

ο 

104.216.210 

122.083.477 
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BRISTOL·MYERS SQUIBB ΑΕ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΑΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (Ποσά σε€) 

Ε. Κατάσταση Χρηματοροών Εταιρείας της 31 ης Δεκεμβρίου 2019 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες 31.12.2019 31.12.2018 

Αποτέλεσμα προ φόρων 137.566.449 1.975.254 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων 7.382 5.365 

Προβλέψεις 4.557.632 11 .635.490 

Εισπράξεις από διάθεση άυλων δικαιωμάτων -139.456.815 ο 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 74.014 -29.340 

2.748.662 13.586.769 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

Μεταβολή αποθεμάτων -6.076.736 6.612.018 

Μεταβολή απαιτήσεων -6.266.594 -4.993.710 

Μεταβολή υποχρεώσεων 8.549.741 -3 .847.797 

-3.793.592 -2.229.489 

Πλέον ή μείον: 

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους -114.495 -39.425 

Εισπράξεις Ι Πληρωμές για φόρο εισοδήματος 184.003 -418.966 

Σύνολο -975.419 10.898.889 
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

Εισπραξεις από διάθεση άυλων δικαιωμάτων 139.456.815 ο 

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων -27.044 -1.746 

Τόκοι εισπραχθέντες 40.481 68.765 

Σύνολο 139.470.252 67.019 
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου ο ο 

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια ο ο 

Μερίσματα πληρωθέντα ο -7.081.172 

Σύνολο ο -7.081.172 
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων 

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης 138.494.833 3.884.736 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 19.001.215 15.116.479 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 157.496.048 19.001.215 

"Οι σημειώσεις από την σελίδα 11 έως και 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων" 
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BRISTOL·MYERS SQUIBB ΑΕ 
ΕΤΗΣΙΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΑΣΕΙΣ της 31 η~ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (Ποαά οε €) 

Ζ. Γενικές Πληροφορίες, Συνοπτική Αναφορά Λογιστικών Αρχών και Σημειώσεις επί των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Εταιρεία έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας. Έχει αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 7453601000 
και η διάρκεια της ορίστηκε αρχικά στα πενήντα (50) έτη . 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εμπορία φαρμάκων. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα Ν. 4308/2014. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο 1/1/2019 έως 31/12/2019, εγκρίθηκαν με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 3/6/2020 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

Σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 η Εταιρεία έχει ενταχθεί στην κατηγορία των μεγάλων οντοτήτων. 

2. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡ ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα. Συνεπώς οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με την παραδοχή της 

συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Γενικά 

Παρατίθενται παρακάτω συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η Εταιρεία για τα 

επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε ευρώ, χωρίς την χρήση δεκαδικών ψηφίων. Οι διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις. 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και τη διενέργεια 
εκτιμήσεων από την διοίκηση (λογιστικές εκτιμήσεις), τα οποία επηρεάζουν, τα αναγνωριζόμενα ποσά των 

εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και 

παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι 
εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση. 

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για: 

α) τις υποχρεώσεις για "rebates" και "clawbacks" για τα οποία μέχρι ημερομηνία έγκρισης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν είχαν ληφθεί τα σχετικά σημειώματα από τους αρμόδιους 

φορείς (ΕΟΠΥΥ, Κρατικά Νοσοκομεία κτλ) . (βλ. σημείωση 4.7) 
β) τον φόρο εισοδήματος (προβλέψεις) 

γ) την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων 

δ) τις λοιπές προβλέψεις 
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BRISTOL·MYERS SQUIBB ΑΕ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 η~ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (Ποσά σε€) 

3.1 Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 

Αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος 

κτήσεως. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να περιέλθει ένα περιουσιακό 

στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. 

Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 

α) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 

β) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού 

στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο. 

γ) Οι δαπάνες ανάπτυξης, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και μόνον όταν, πληρούνται 

όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους της Εταιρείας να ολοκληρώσει τα σχετικά 

στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση. 

• Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 

• Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους. 

3.2 Αποσβέσεις παγίων 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υποβάλλεται σε 

απόσβεση. Η απόσβεση άρχισε όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. 

Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές τους οποίους η διοίκηση της 

Εταιρείας επέλεξε με βάση την ωφέλιμη οικονομική ζωή του παγίου. 

Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε 

απόσβεση. Οι συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν κατά κατηγορία παγίων έχουν ως εξής: 

~ Προσθήκες σε ακίνητα τρίτων στη διάρκεια της μίσθωσης 

~ Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός με συντελεστή 15% 
~ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με συντελεστή 3 0%, πλην παγίων που η αξία κτήσης δεν ξεπερνάει τα€ 

1.500,00 τα οποία αποσβένονται εξ' ολοκλήρου κατά την χρήση αγοράς τους. 
~ Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός με συντελεστή 20% 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. 

3.3 Απομείωση παγίων 

Η Διοίκηση εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, 

προκειμένου να διαπιστώσει αν υφίσταται ένδειξη απομείωσης τους και εφόσον εκτιμάται ότι η επίπτωση 

της ενδεχόμενης απομείωσης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σημαντική . Αν υπάρχει τέτοια 

ένδειξη, γίνεται εκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας του περιουσιακού στοιχείου έτσι ώστε να καθοριστεί το 

ύψος της ζημιάς από την απομείωση της αξίας του (αν συντρέχει τέτοια περίπτωση). Ο έλεγχος απομείωσης 

γίνεται σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας των παραπάνω 

στοιχείων. Ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης 

αξίας του μείον τα έξοδα για να πραγματοποιηθεί η πώλησή του και της αξίας χρήσης του . Αν η ανακτήσιμη 

αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών εκτιμάται ότι είναι 

μικρότερη από το αναπόσβεστο υπόλοιπό του, το υπόλοιπο αυτό μειώνεται μέχρι την ανακτήσιμη αξία 
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BRISTOL~MYERS SQUIBB ΑΕ 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (Ποσά σε€) 

του . Η ζημιά απομείωσης της αξίας του αναγνωρίζεται απευθείας ως έξοδο, στα αποτελέσματα της χρήσης. 

Όταν, μεταγενέστερα, η ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή 

της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη 

αξία του, έτσι ώστε το αυξημένο αυτό λογιστικό υπόλοιπο που θα προσδιορισθεί να μην ξεπερνά εκείνο 

το λογιστικό υπόλοιπο που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καμία ζημιά απομείωσης αξίας 

του περιουσιακού στοιχείου (ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) στα προηγούμενα έτη. Η ως άνω 

αντιστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται απευθείας ως έσοδο, στα αποτελέσματα της χρήσεως. 

3.4 Παύση αναγνώρισης παγίων 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν πουληθούν ή όταν δεν αναμένονται πλέον 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους. Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την 

ανωτέρω αποαναγνώριση προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και 

της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.5 Λειτουργική μίσθωση 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Η εταιρεία δεν έχει χρηματοδοτική μίσθωση. 

3.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες 

απομείωσης. 

Εφόσον υπάρχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης επιμετρούνται στο 

αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή τη σταθερή μέθοδο). 

Τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης 

επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη 

σταθερή μέθοδο). 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα ή 

ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης της Εταιρείας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο 

χρόνο διακανονισμού τους. 

3.7 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

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

ενδείξεις. Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν: 

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

χρηματοοικονομικών στοιχείων 

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

αξία υπάρχει) 

γ) δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή δ-ιεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
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Ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν οι λογιστικές αξίες καταστούν μεγαλύτερες από το ανακτήσιμο 

ποσό και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι 

συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. 

Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 

παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό 

επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Αναστροφή γίνεται 

μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημία απομείωσης. 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης 

αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

3.8 Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 

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

β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του 

στοιχείου αυτού. 

Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως 

κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανταλλάγματος που 

λαμβάνεται (συμπεριλαμβανομένου κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται μείον κάθε νέα 

υποχρέωση που αναλαμβάνεται). 

3.9 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων 

περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και 

κατάστασή τους. 

Το κόστος προϊόντος προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης (ετήσιο 

μέσο σταθμικό κόστος) και περιλαμβάνει: 

α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το 

εν λόγω στοιχείο και 

β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω 

στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. 

γ) κόστος τόκων, όταν απαιτείται σημαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέματα έτοιμα 

για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή τους. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώντας στην κατ' είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ 

κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη 

τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος 

ολοκλήρωσης και το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση. 

Για τον υπολογισμό της αξίας κτήσεως των αποθεμάτων ετοίμων προιόντων, πρώτων υλών, βοηθητικών 
υλών, υλικών συσκευασίας αρχικά εφαρμόζεται η μέθοδος της πρότυπης κοστολόγησης (Standard cost) η 
οποία ακολουθείται πάγια. Στο τέλος δε της χρήσεως οι υπάρχουσες αποκλίσεις από το ετήσιο μέσο 
σταθμικό κόστος και το standard cost μερίζονται στα μένοντα και πωληθέντα. 
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3.10 Ταμειακά διαθέσιμα 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθέσιμων, όπως οι καταθέσεις 

όψεως και προθεσμίας βραχείας διάρκειας (μέχρι 3 μήνες) και αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Επίσης περιλαμβάνονται καταθέσεις τύπου "deposit facility agreement" σε εταιρείες του ομίλου. 

3.11 Ίδια κεφάλαια 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. 

Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται 

σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 

Ως στοιχείο του κεφαλαίου της Εταιρείας αναγνωρίζεται μόνο το, σε οποιαδήποτε μορφή, ήδη εισφερθέν 

μέρος του κεφαλαίου. Δεν αναγνωρίζεται το εγκεκριμένο να καταβληθεί αλλά μη εισέτι καταβληθέν, κατά 

την ημερομηνία του ισολογισμού, μέρος του κεφαλαίου. 

Εισφορές ιδιοκτητών για τις οποίες υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησης και υποχρέωση της 

Εταιρείας για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός 12 (δώδεκα) 
μηνών από την ημερομηνία της κάθε εισφοράς, αναγνωρίζονται με το ονομαστικό ποσό τους στην καθαρή 

θέση . 

3.12 Υποχρεώσεις - 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 υποχρεώσεις 

αναγνωρίσθηκαν αρχικά. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα 

οφειλόμενα ποσά. 

Εφόσον υπάρχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή τη σταθερή μέθοδο). 

3.13 Τόκοι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα 

αποτελέσματα, με εξαίρεση τους τόκους που βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων 

3.14 Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική 

δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα τρίτο μέρος και του 

ανταλλάγματος που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός 

μετρητών, μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται, 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

3.15 Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

Αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

ανεξάρτητα αν οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι. 

3.16 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 
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3.17 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως η βέλτιστη εκτίμηση. 

Εφόσον υπάρχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι προβλέψεις 

αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που αναμένεται 

να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους. 

3.18 Βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζόμενους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) 

σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό 

καταχωρείται ως υποχρέωση. 

3.19 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών μετά την 

έξοδο από την υπηρεσία (Ν. 2112/20) είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή 
Για το λόγο αυτό , συντάσσεται αναλογιστική μελέτη, από ανεξάρτητο τρίτο. Διαφορές που προκύπτουν 
κατά την επανεκτίμηση ή κατά τον διακανονισμό των υποχρεώσεων αυτών επηρεάζουν τα αποτελέσματα 

της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

Σημειώνεται ότι τα τελευταία έτη, δεν υπάρχουν αιτήσεις εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση 

αφού η Εταιρεία φροντίζει μέσα από προγράμματα αναδιαρθρώσεων να αποζημιώνει τους εργαζομένους 

της χρονικά πολύ πριν την εκπλήρωση των κριτηρίων για συνταξιοδότηση. 

3.20 Φόρος εισοδήματος 

Έξοδο φόρου είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους 

ή ζημίας της περιόδου και αφορά τον τρέχοντα φόρο βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας της. 

Τρέχων φόρος είναι το ποσό του πληρωτέου φόρου εισοδήματος που αφορά στο φορολογητέο κέρδος της 

περιόδου. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος, όπως αυτό εμφανίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων, διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτουν από τον φόρο 

σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή εκπίπτουν για σκοπούς 

προσδιορισμού του φορολογητέου αποτελέσματος. Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού (24% για τη χρήση 
2019, 29% για την χρήση 2018). Επίσης, στον φόρο εισοδήματος περιλαμβάνονται φόροι εισοδήματος 
προηγούμενων χρήσεων που υπολογίστηκαν και βεβαιώθηκαν σε μεταγενέστερη χρήση. 

3.21 Αναβαλλόμενοι φόροι 

Μη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας. 

Η οντότητα δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της. 

3.22 Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το 
λειτουργικό νόμισμα της. 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία συναλλαγής. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 

εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων με συναλλαγματικές 

ισοτιμίες τέλους χρήσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στο κονδύλι "Λοιπά έσοδα και κέρδη" ή 

"Λοιπά έξοδα και ζημίες", αντίστοιχα. 
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3.23 Αναγνώριση εσόδων & εξόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξiα των πωλήσεων αγαθών (και παροχfις υπηρεσιών), καθαρά από 

Φόρο Προστιθέμενης Αξiας, εκπτώσεις συμπεριλαμβανομένων των "rebates" και "clawback" και 
επιστροφές. Για όσα "rebates" και "clawbacks" δεν έχουν ληφθεί τα σχετικά σημειώματα μέχρι το κλείσιμο 
του Ισολογισμού στην επόμενη χρήση ο υπολογισμός γiνεται με λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στο 

βαθμό που δεν υπάρχει διαθέσιμη, αξιόπιστη και μετρήσιμη πηγή. 

3.24 Πώληση αγαθών 

Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρiζεται, βάσει της αρχfις του δεδουλευμένου όταν οι ουσιαστικοi 

κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας των αγαθών έχουν μεταβιβαστεi στον αγοραστή και τα αγαθά έχουν 

γiνει αποδεκτά από τον αγοραστή. Επιπρόσθετα θα πρέπει να πληρείται και το ακόλουθο τρίτο κριτήριο: 

Το έσοδο μπορεί να μετρηθεί αξώπιστα και κατά τη στιγμή της πώλησης θεωρείται σφόδρα πιθανή η 

εiσπραξη του τιμήματος. 

3.25 Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογiζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες και η είσπραξη της 

απαίτησης εiναι εξασφαλισμένη. 

3.26 Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρiζονται βάσει χρονικής αναλογiας και με την χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου. 

3.27 Αλλαγές λογιστικών πολιτικών εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών 

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών (εφόσον είναι σημαντικά), 

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. 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρούνται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. 

4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ XPHMATOOIΚONOMΠffiN ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.1 Παρεκκλίσεις από διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

Ι . Δεν υφίστανται παρεκκλίσεις. 

2. Προστέθηκε κονδύλι στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπό τον τίτλο «Έσοδα από πώληση άυλων 
δικαιωμάτων». Το κονδύλι αυτό αφορά την πώληση της άδειας ( εμπορικό σήμα, φήμη και πελατεiα, 
domain name κτλ) του depon (προϊόν της δραστηριότητας UPSA) έναντι τιμήματος€ 139.456.814. 

4.2 Συσχετισμοί (&συμψηφισμοί) χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
και Αναταξινομήσεις στοιχείων 

Οι απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων και αποθεμάτων εμφανiζονται αφαιρετικά των απαιτήσεων και 

των αποθεμάτων αντίστοιχα, και στον ισολογισμό παρουσιάζεται το καθαρό ποσό. 

Ομοίως οι πιθανές κρατήσεις των κρατικών νοσοκομείων κατά την μελλοντική εiσπραξη των απαιτήσεων 

της 31.12.2019 περιλαμβάνονται στο κονδύλι του παθητικού «Εμπορικές Απαιτήσεις». 
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Για το λόγο αυτό, στα συγκριτικά στοιχεία αναταξινομήθηκε το δημοσιευμένο κονδύλι από τις «Λοιπές 

Προβλέψεις» € 225 .706 στις «Εμπορικές Απαιτήσεις» 

4.3 Πάγιο Ενεργητικό 

Τα ενσώματα και άυλα στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Κτ(ρια& Μηχανολογικός Μεταφορικά Λοιπός 
Σύνολο 

Τεχνικά έργα εξοπλισμός μέσα εξοπλισμός 

Μικτή λογιστική αξ(α 1.1.2018 1.109.866 274 13.515 684.505 1.808.160 

Προσθήκες περιόδου ο ο ο 1.747 1.747 

Μειώσεις περιόδου ο ο ο ο ο 

Μεταφορές περιόδου -4.549 ο ο 4.549 ο 

Μικτή λογιστική αξlα31.12.2018 1.105.317 274 13.515 690.801 1.809.907 

Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις 1.1.2018 1.105.317 274 13.515 677.860 1.796.966 

Αποσβέσεις περιόδου ο ο ο 5365 5.365 

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου ο ο ο ο ο 

Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις 31.12.2018 1.105.317 274 13.515 683.225 1.802.331 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 ο ο ο 7576 7576 
Μικτή λογιστική αξ!α 1.1.2019 1.105.317 274 13.515 690.801 1.809.907 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 27.044 27.044 

Μειώσεις περιόδου -134.881 ,38 -274 -111,92 -288.586 -423.853 

Μεταφορές περιόδου ο 

Μικτή λογιστική αξlα 31 .12.2019 970.436 ο 13.403 429.259 1.413.098 

Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις 1.1.2019 Ι. \05.317 274 13.515 683.225 1.802.331 

Αποσβέσεις περιόδου ο 0,00 0,00 7.382 7.382 

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου -134.881,38 -274 -111,92 -288.586 -423.853 

Σωρευμένες αποσβέσεις & απομειώσεις 31.12.2019 970.436 ο 13.403 402.021 1.385.860 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 ο ο ο 27.238 27.238 

4.4 Ίδια κεφάλαια 
Πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο 

31/12/2019 31/12/2018 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Εγκεκριμένο 15.300.113 15.300.113 

Καταβλημένο κεφάλαιο 15.300.113 15.300.113 

Στις 31/12/2019 το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 272.244 μετοχές ονομαστική αξίας€ 56,20 η κάθε 
μία . 

Τακτικό αποθεματικό: Βάσει του άρθρου 158 του Ελληνικού εμπορικού νόμου 4548/2018, οι ανώνυμες 
εταιρείες υποχρεούνται να μεταφέρουν το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό 
αποθεματικό. Σκοπός του είναι να καλύψει τυχόν ζημίες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη αιτία. 

Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτικός, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό 

γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία στην παρούσα χρήση σχημάτισε τακτικό αποθεματικό αξίας ευρώ 4.429.292 (σωρευτικό€ 
5.100.038) συνεπώς έχει καλύψει το μέγιστο υποχρεωτικό ποσό σχηματισμού τακτικού αποθεματικού. 
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4.5 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και προβλέψεις 

Από τη χρήση 2011 μέχρι και το 2016 η εταιρία υπήχθη στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 
και άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. 

Αντίστοιχα, για το 2017 και 2018 η Εταιρεία υπήχθη οικειοθελώς στον φορολογικό έλεγχο με 
βάση το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013. Ομοίως ο έλεγχος, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές 
της χρήσεως 2019 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται 
να χορηγηθεί μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων χρήσεως 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Δεν υπάρχει την παρούσα χρονική στιγμή επανέλεγχος για κάποιες από τις ανωτέρω χρήσεις από την 
Εφορία. 

4.6 Ανάλυση Έξοδών Χρήσεως δουλευμένων 

Προβλέψεις και δουλευμένες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό 

Δημόσιο και Ε.Ο.Π.Υ.Υ για "clawbacks" και "rebates" 
Προβλέψεις ενδοεταιρικών χρεώσεων 

Προβλέψεις Παροχών Σε Εργαζομένους 

Λοιπά Δεδουλευμένα Έξοδα 

2019 

35.556.978 

3.129.785 
648.279 

1.052.143 

40.387.185 

2018 

31.200.369 

187.209 
731 .636 

1.057.402 

33.176.616 
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4.7 Αποτελέσματα χρήσεως 

Εμπορικής δραστηριότητας 

Εσωτερικού 

Εξωτερικού 

Παροχής Υπηρεσιών 

Εσωτερικού 

Εξωτερικού 

Σύνολο 

31.12.2019 

78.439.601 
3.683.484 

82.123.086 

ο 

291.837 

291.837 

82.414.923 

31.12.2018 

78.913.397 
2.417.138 

81.330.535 

ο 

273.805 

273.805 

81.604.340 

Οι παραπάνω καθαρές πωλήσεις έχουν επιβαρυνθεί στην χρήση 2019 και 2018 με "clawbacks" και 
"rebates" συνολικής αξίας€ 39.335.268 και€ 38.239.999 αντίστοιχα. 

4.8 Ανάλυση Λοιπών εξόδων και ζημιών Ι λοιπών εσόδων & κερδών 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 

Έξοδα από διάθεση άυλων δικαιωμάτων 

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 

Ασυνήθη έξοδα και ζημιές 

Φόροι και τέλη 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 

Λοιπά ασυνήθη έσοδα και κέρδη 

4.9 Φόρος Εισοδήματος 
Αναλύεται ως εξής: 

Φόρος Εισοδήματος 

Τρέχων φόρος εισοδήματος που αναλογεί στη παρούσα χρήση 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί σε προηγούμενη χρήση 

Συνολικός Φόρος Εισοδήματος 

4.10 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

Μισθοί & Ημερομίσθια 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 

Λοιπά έξοδα 

Παροχές μετά τη έξοδο από την υπηρεσία 

2019 

4.440.393 
28.132 

182.774 
9.681 

4.660.980 

2019 

2.403 

2.403 

2019 

33.350.239 

ο 

33.350.239 

2019 
3.225.159 

699.397 
334.858 

ο 

4.259.414 

2018 

ο 

1.067.959 
1.254.367 

25.953 

2.348.279 

2018 

874.086 
81.384 

955.470 

2018 

ο 

398.333 

398.333 

2018 
3.438.273 

731.827 
252.074 

2.062.391 

7.889.857 
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Ο μέσος όρος απασχολούμενων ήταν 42 άτομα και χωρίζονται στις εξής κατηγορίες : 

Υπάλληλοι Γραφείου 36, Δύναμη Πωλήσεων 6. 

4.11 Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης 

Καταβλήθηκαν στο ημερολογιακό έτος 2019 στα μέλη του Δ.Σ., μικτά ποσά συνολικής αξίας€ 
346.538,13 που απορρέουν από την σχέση εξαρτημένης εργασίας τους ως μισθωτοί. 

Δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις ή πιστώσεις υπέρ μελών του Δ.Σ. 

4.12 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται με συνήθεις όρους αγοράς και 

η φύση τους παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση εκτός της παρακάτω: 

Η εταιρεία με την επωνυμία Bristol-Myers Squibb E.R. Squibb- U.S. χρέωσε ποσό € 2.766.911 για δαπάνες 
που αντιστοιχούσαν στην Εταιρεία από την πώληση άυλων της δικαιωμάτων. (recharge agreement). 

Για τη χρήση 2019 αναλύονται παρακάτω: 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 2019 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

* ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Lawrence Laboratories -lreland 114.180,39 -

Swords Laboratories -lreland 6.684.308 15 - 901.675,41 

Swords Laboratories -lreland Swiss Branch 39.165.615 43 - 7.689.711,88 

UPSASAS 6.077.249,51 -
Bristol-Myers Squibb Pharma Holdings Ltd - Puerto 
Rico 4.375.389,84 -
Bristol-Myers Squibb Business Services Limited-
Ena land 59.888,45 2.420.165,90 - 554.138 91 
Bristol-Mνers Squibb ΕΜΕΑ Sarl - France 14.050,00 - 38.464,00 
Bristol-Mνers Squibb lnternational lnsurance Company 36.132,23 -
BMS Co. lnc.Staff-US 29.033,55 -

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG - UK 34.661,16 - 34.661,16 

Bristol Mνers Squibb Services Poland 296.348,66 - 296.348,66 

BMS Polska Sp. z ο.ο. 135.877,57 -

Bristol-Myers Squibb E.R. Sauibb - U.S. 261.942, 11 2.843.531 ,91 67.852,76 

Bristol-Mνers Sauibb International Companv - Belgium 286.496,57 72.993,86 

Σύνολο 608.327 ,13 62.226.544,30 - 9.374.153,40 
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Για τη χρήση 2018 αναλύονται παρακάτω: 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 2018 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝΚΑΙ 
ΑΓΟΡΕΣ 

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 
ΑΓΑΘΩΝΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ * 

Law1·ence Laboratories -Ireland 597.333,39 -74.193,34 

Swords Laboratorίes -Ireland 6.735.574,55 -817.569,25 
Swords Laboratories -Switzerland 27.227.460,58 -1.381.384,48 

BMS PHARMA HOLDINGS LTD 
4.671.541,15 0,00 

(BMS Puerto Rico) 

UPSASAS 12.935.603,06 -991.710,86 

BMS EFSSC Ltd. 10.476,24 10.174,67 
Β-Μ Business Services Ltd 37.538,25 37.538 

BMS ΕΜΕΑ SARL (240) -48.602,00 
BMSEEIGUΚ 64.782,15 -64.782,15 

Brίstol-Myers Squibb E.R. Squibb - U.S. 115.588,47 -3.916,91 

Bristol-Myers Squibb E.R. Squibb - U.S. 24.708,88 24.709 

Bristol-Myers Squibb E.R. Squibb - U.S. 37.929,12 -700,90 

Bristol-Myers Squibb E.R. Squibb - U .S. 224.605,64 141.528 

BMS lnternational Corp. 279.079,55 77.701 
BMS Co. lnc.Staff - U.S. 26.322,60 

Bristol-Myers Squibb Sarl - France 375.041,00 -375.041,00 

Bristol-Myers Squibb lnternational 
10.161 ,66 

Company - Belgium 

Bristol-Myers Squίbb Business Services 
2.449.822,34 -804.151,45 

Limited- England 

BRlSTOL-MYERS SQUIBB POLSΚA 
115.157,49 -115. 157,49 

SP.ZOO - Poland 

BRlSTOL MYERS SVC SP ΖΟΟ -
439.121,23 -396.259,23 

Poland 

Σύνολα 565.932 55.763.313 -4.733.217 

*Οι πωλήσεις και οι αγορές παρουσιάζονται σε δεδουλευμένη βάση ενώ οι απαιτήσεις/ υποχρεώσεις σε 

τιμολογημένη. 

4.13 Κατεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις προς πώληση 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και των συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της 

Εταιρείας έχει ήδη λάβει οριστική απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους 

επόμενους 12 μήνες. 
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4.14 Λοιπές πληροφορίες 

Αμοιβές ελεγκτικού γραφείου 

Οι αμοιβές του ελεγκτικού γραφείου εκφρασμένες σε ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019 
αφορούσαν σε : 

Είδος: 

Υποχρεωτικός (Τακτικός) έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για 

τη χρήση 2019 

Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2019 

Παροχή λοιπών υπηρεσιών 

4.15 Διάθεση κερδών 

2019 

45.000 

50.000 

10.068 

Δεδομένου ότι η Εταιρεία είχε σημαντικά κέρδη για τη συγκεκριμένη χρήση 2019, το διοικητικό 
συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού€ 95.000.000 ωστόσο την τελική έγκριση 
την έχει το κατ' εξοχήν όργανο που είναι η γενική συνέλευση των μετόχων. 

4.16 Μερίσματα καταβληθέντα 

Κατά τη παρούσα χρήση δεν διανεμήθηκαν προς τους μέτοχους κέρδη προηγουμένων χρήσεων όπως 

απεικονίζεται στον πίνακα μεταβολής καθαρής θέσης. 

4.17 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ενοποιούνται στην Αμερική υπό την εταιρεία Bristol-Myers Squibb 
Company και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα : 
https ://www.bms.com/investors/fιnancial-reportinq/annual-reports . html 

Η BMS Holdings Spain S.L., με έδρα την Μαδρίτη καταρτίζει ενοποιημένες καταστάσεις μερικού 
συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί και η Εταιρεία. 

4.18 Έσοδα από πώληση άυλων δικαιωμάτων 
Το σημαντικότερο γεγονός στο 2019 είναι, χωρίς αμφιβολία η πώληση της άδειας (εμπορικό σήμα, φήμη 
και πελατεία, dornain narne κτλ) του depon (προϊόν της δραστηριότητας UPSA) έναντι τιμήματος€ 
139 .456.814 Η πώληση αυτή εκτίναξε τα κέρδη προ φόρων και τα χρηματικά διαθέσιμα.: 
Η σύμβαση πώλησης υπογράφηκε την lη Ιουλίου 2019 

Τα αντίστοιχα άμεσα κόστη ανήλθαν σε περίπου€ 2.766.911 από Εταιρεία που διαμεσολάβησε για την 
πώληση καθώς και ποσό έμμεσου φόρου € 1.673 .482 που αντιστοιχούσε σε χαρτόσημο. 
Επίσης έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφάλειας για την είσπραξή ποσού € 1.673.482 που αφορούσε το 
50% του συνολικού χαρτόσημου το οποίο βάσει συμβολαίου υφίσταται απαίτηση είσπραξής του από τον 
αγοραστή. 

Συνεπώς το τελικό κέρδος προσδιορίστηκε σε€ 133 .342.940. 
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4.19 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Μη διορθωτικά οψιγενή γεγονότα. 

Α. Covid-19 
Παρά την αλλαγή των συνθηκών, λόγω της εμφάνισης της παγκόσμια πανδημίας COVID-19, η 
Εταιρεία δεν προβλέπει καμία σημαντική μεταβολή των λειτουργιών της, ούτε με θετικό αλλά 

ούτε και με αρνητικό πρόσημο. 

Με βάση την αρχή τήρησης των οδηγιών προστασίας της ατομικής και συλλογικής υγείας, 

εναρμονιζόμενη με τις συνθήκες που επικρατούν σε όλη την αγορά, περιόρισε άμεσα και στο 
μέγιστο βαθμό τις κατ' ιδίαν συναντήσεις των εργαζομένων της, στο εσωτερικό της περιβάλλον, 

αλλά και την διάδραση τους με το εξωτερικό της περιβάλλον (όπου αυτό δεν ήταν απολύτως 
απαραίτητο). Η συνέχιση των εργασιών συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία, χάρη στην δυνατότητα 

εργασίας των υπαλλήλων από τον προσωπικό τους χώρο. Σε αυτό συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό το 

πολύ ανεπτυγμένο και δοκιμασμένο σχέδιο τηλεργασίας, που δίνει την δυνατότητα στους 
υπαλλήλους της εταιρείας να εργάζονται κάποιες μέρες από το σπίτι και υπό κανονικές συνθήκες. 

Όσον αφορά επίδραση στον κύκλο εργασιών στο 2020 δεν έχει σημειωθεί κάτι αξιόλογο λόγω 

της φύσης του αντικειμένου της Εταιρείας (λήπτης το Ελληνικό Δημόσιο, στοχευμένα 

φαρμακευτικά προϊόντα και όχι καλλυντικά) και της ανελαστικότητας ζήτησης των προϊόντων 

μας σε «ευπαθείς» ομάδες-τελικοί καταναλωτές. 

Β. Διανομή Προμερίσματος 

Μετά την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού εγκρίθηκε από το ΓΕΜΗ στις 11/03/2020 η 
διανομή προμερίσματος ποσού €80.000.000,00 σε συνέχεια απόφασης ΔΣ από 23/12/2019. 
Το γεγονός αυτό δεν έχει αποτυπωθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31/12/2019 και το 
ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με το τελικό ποσό μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι εφόσον μέχρι 

τότε θα έχει εκταμιευθεί. 

4.20 Υποχρέωση μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία (Ν. 2112/20) είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή 
Για το λόγο αυτό , συντάσσεται αναλογιστική μελέτη, από ανεξάρτητο τρίτο. Διαφορές που προκύπτουν 
κατά την επανεκτίμηση ή κατά τον διακανονισμό των υποχρεώσεων αυτών επηρεάζουν τα αποτελέσματα 
της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

Οι βασικές οικονομικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται ως κάτωθι: 

- Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,85%, έναντι 1,68% το 2018 
- Πληθωρισμός 1, 75% (ίδιο για χρήση 2018) 
- Αυξήσεις μισθών 2,50% (ίδιο για χρήση 2018) 
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Αθήνα, 03 Ιουνίου 2020 

ΗΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΠΙΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΟΛΟΠΣΤΗΣ 

FΙΝΑΝCΙΑL CONTROLLER 

Σπυρί ν Αλαμάνας 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣΟΕΕΑ 118655 
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