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Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020 

Κατάσταση Χρηματοιοικονομικής Θέσης 31.12.2020 

Ποσά σε Ευρώ (€) 

Σημ. 31.12.2020 31.12.2019

Περιουσιακά Στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Γήπεδα, κτίρια & εξοπλισμός 1 15.120,26 22.664,82

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2 268.189,38 513.956,59

Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 283.309,64 536.621,41

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 3 191.486,17 165.092,29

Εμπορικές απαιτήσεις 4 5.150.828,91 4.065.494,66

Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 4 344.899,81 245.688,13

Προπληρωμένα έξοδα 5 529,06 492,45

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 6 18.603,58 101.962,64

Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 5.706.347,53 4.578.730,17

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5.989.657,17 5.115.351,58

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 500.000,00 500.000,00

Συσσωρευμένα αποτελέσματα (ζημίες) (1.055.903,49) (1.370.236,73)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (555.903,49) (870.236,73)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7 2.080.097,27 1.385.990,28 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 2.080.097,27 1.385.990,28

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 8 761.973,51 855.974,83

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8 2.643.035,05 2.359.621,53

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 9 1.060.454,83 1.384.001,67

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 4.465.463,39 4.599.598,03

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 5.989.657,17 5.115.351,58  
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 01.01 – 31.12.2020 

 

Σημ. 31.12.2020 31.12.2019

Μικτός κύκλος Εργασιών 10 6.447.662,27 7.836.106,00

Clawback και rebate 10 (3.007.362,78) (3.132.892,19)

Καθαρός κύκλος εργασιών 3.440.299,49 4.703.213,81

Λοιπά συνήθη έσοδα - 2.563,20

Μεταβολές αποθεμάτων (123.930,94) -1.064.092,23

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών (1.918.155,79) (2.245.299,48)

Παροχές σε εργαζομένους - (118.500,67)

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων (253.311,77) (253.311,77)

Λοιπά έξοδα και ζημιές 12 (829.318,28) (1.105.171,28)

Λοιπά έσοδα και κέρδη 1,57 111.466,96 

Τόκοι και συναφή κονδύλια 11 (1.251,04) (26.144,01)

Αποτέλεσμα προ φόρων 314.333,24 4.724,53 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 314.333,24 4.724,53  

 

  

Β) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

INNOVIS HEALTH A.E.  

1. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών , 

καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και συναφών 

προϊόντων.  

2. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  Επισημαίνεται ότι το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, κατά την χρήση 2020  έχει καταστεί αρνητικό, ενώ δεν 

υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο Ελληνικό Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ.  Για τον 

λόγο αυτό, η διοίκηση της εταιρείας προγραμματίζει μια σειρά ενεργειών και μέτρων για 

την βελτιστοποίηση των οικονομικών μεγεθών της. Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν αφενός 

στην βελτίωση των περιθωρίων κέρδους της, μέσω επαναπροσδιορισμού των εμπορικών 

συνεργασιών της και αφετέρου στην σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών 

της, μέσω του επανασχεδιασμού του τρόπου λειτουργίας της. 

3. Η Εταιρία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση. 

4. Η Εταιρία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται 

στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 

5. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με 

τον νόμο 4308/2014.  



 

Σελίδα 4 

 

6. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ. 

7. Η πανδημία του SARS CoV-2 (covid-19) επηρέασε σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα σε 

παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Η αγορά φαρμάκου επηρεάστηκε αναλογικά σε 

μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλους κλάδους επιχειρήσεων. Καθοριστικοί παράγοντες 

μακροοικονομικών μεταβλητών για το 2021 περιλαμβάνουν: 

 Διάρκεια πανδημίας κορωνοϊού, εγχωρίως και διεθνώς, και νέας έξαρσης του ιού 
εντός του έτους 

 Ένταση και εξέλιξη στο χρόνο ύφεσης στην Ευρωζώνη (κύριος εμπορικός εταίρος) 

 Μέγεθος και διάρκεια παρεμβάσεων πολιτικής εγχωρίως για την αντιμετώπιση 
της κρίσης 

 Μέγεθος και διάρκεια παρεμβάσεων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για την 
αντιμετώπιση της κρίσης 

 Γεωπολιτικοί παράγοντες 

Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση και ανέδειξε 

σημαντικά ζητήματα. Οι επιπτώσεις σε οικονομικό, κοινωνικό και υγειονομικό επίπεδο θα 

φανούν τα επόμενα χρόνια καθώς πιθανώς θα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις ζωές 

εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Παράλληλα υφίσταται ανάγκη προστασίας της 

δημόσιας υγείας και διασφάλιση και επάρκεια φαρμάκων, προώθηση της έρευνας και 

ανάπτυξης νέων εμβολίων, διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπειών. 

Η Innovis Healt ΑΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναπροσαρμόζει τις δράσεις της με στόχο 

την διασφάλιση της απρόσκοπτης προμήθειας φαρμάκου στους ασθενείς της Ελληνικής αγοράς, 

αλλά και την επίτευξη των οικονομικών στόχων της. 

Γ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η 

Εταιρία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον 

ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα.  

Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που 

αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) 
Εξοπλισμός Η/Υ & 
Λογισμικό 

20% 

2. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη 
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οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες 

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η 

απόσβεση των άυλων στοιχείων διενεργείται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική 

ζωή τους. 

3. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, 

αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

4. Τα πάσης φύσεως αποθέματα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως 

και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται 

με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η διαφορά που προκύπτει από την επιμέτρηση 

των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του 

κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος 

πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

5. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

6. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά 

βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

7. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης 

και ανακτήσιμης αξίας. 

8. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (δάνεια, λοιπές υποχρεώσεις) αναγνωρίζονται 

αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα οφειλόμενά τους ποσά. 

9. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 

τους. 

10. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των 

μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

11. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή 

οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά 
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γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή 

μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην 

οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό 

ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους 

της συναλλαγής.  

Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της 

ολοκληρωμένης σύμβασης.  

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

δουλευμένου. 

13. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδρομικά με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 

καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη 

της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

14. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 

περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

15. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

16. Η Εταιρία έχει επιλέξει να μην εφαρμόζει τις διατάξεις περί αναγνώρισης αναβαλλόμενης 

φορολογίας. 

17. Λειτουργικές μισθώσεις: Η Εταιρία όταν μισθώνει πάγια βάσει λειτουργικής μίσθωσης 

αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη 

διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο 

αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της 

μίσθωσης. 
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Δ) ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Η συμφωνία της λογιστικής αξίας των προσθηκών, των μειώσεων και των αποσβέσεων των ενσώματων 

περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής: 

1. Λοιπός εξοπλισμός 

Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός Σύνολο

Αξία Κτήσεως

1η Ιανουαρίου 2019 38.312,81 38.312,81

Προσθήκες                               -                       -   

31η Δεκεμβρίου 2019 38.312,81 38.312,81

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2019 8.103,43 8.103,43

Αποσβέσεις 7.544,56 7.544,56

31η Δεκεμβρίου 2019 15.647,99 15.647,99

Αναπόσβεστη αξία

31η Δεκεμβρίου 2019 22.664,82 22.664,82

Λοιπά πάγια

5

Ωφέλιμη Ζωή ενσώματων παγίων 

(σε έτη)  

 
 

Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός Σύνολο

Αξία Κτήσεως

1η Ιανουαρίου 2020 38.312,81 38.312,81

Προσθήκες                               -                       -   

31η Δεκεμβρίου 2020 38.312,81 38.312,81

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2020 15.647,99 15.647,99

Αποσβέσεις 7.544,56 7.544,56

31η Δεκεμβρίου 2020 23.192,55 23.192,55

Αναπόσβεστη αξία

31η Δεκεμβρίου 2020 15.120,26 15.120,26

Λοιπά πάγια

5

Ωφέλιμη Ζωή ενσώματων παγίων 

(σε έτη)  
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2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Η εξέλιξη των κονδυλίων που αφορούν τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας έχει ως ακολούθως: 
 

Λογισμικά 

Προγράμματα

Δικαιώματα 

Ιδιοκτησίας & 

Πατέντες Σύνολο

Αξία Κτήσεως

1η Ιανουαρίου 2019 157,50 1.030.000,00 1.030.157,50

Προσθήκες                         -                           -   

31η Δεκεμβρίου 2019 157,50 1.030.000,00 1.030.157,50

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2019 55,18 270.378,52 270.433,70

Αποσβέσεις 31,50 245.735,71 245.767,21

31η Δεκεμβρίου 2019 86,68 516.114,23 516.200,91

Αναπόσβεστη αξία

31η Δεκεμβρίου 2019 70,82 513.885,77 513.956,59  

 

Λογισμικά 

Προγράμματα

Δικαιώματα 

Ιδιοκτησίας & 

Πατέντες Σύνολο

Αξία Κτήσεως

1η Ιανουαρίου 2020 157,50 1.030.000,00 1.030.157,50

Προσθήκες                         -                           -   

31η Δεκεμβρίου 2020 157,50 1.030.000,00 1.030.157,50

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2020 86,68 516.114,23 516.200,91

Αποσβέσεις 31,50 245.735,71 245.767,21

31η Δεκεμβρίου 2020 118,18 761.849,94 761.968,12

Αναπόσβεστη αξία

31η Δεκεμβρίου 2020 39,32 268.150,06 268.189,38  

 

3. Αποθέματα  
 

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 31/12/2020 31/12/2019

Εμπορεύματα 37.058,68 164.379,84

Έτοιμα - ημιτελή προϊόντα - υποπροϊόντα - υπολείμματα 82,36 101,56

Πρώτες ύλες - υλικά 154.345,13 610,89

Σύνολο 191.486,17 165.092,29  
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4. Εμπορικές απαιτήσεις και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές και οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως 

εξής:
31/12/2020 31/12/2019

Εμπορικές απαιτήσεις 5.150.828,91 4.065.494,66

Λοιπές Απαιτήσεις 344.899,81 245.688,13

Σύνολο 5.495.728,72 4.311.182,79

Ειδικότερα το κονδύλι των απαιτήσεων από εμπορικές απαιτήσεις 

αναλύεται ως εξής:
31/12/2020 31/12/2019

Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού 5.159.817,18 4.074.482,93

Απαιτήσεις από πελάτες εξωτερικού 2.123,00 2.123,00

Επιταγές σε καθυστέρηση 4.160,47 4.160,47

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (15.271,74) (15.271,74)

Σύνολο 5.150.828,91 4.065.494,66  

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης και η λογιστική αξία θεωρείται πως

προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους. Για

ορισμένες από τις απαιτήσεις  έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη ποσού 15.271,74 €.

Πέραν της ανωτέρω σχηματισθείσας πρόβλεψης δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος επισφαλειών από απαιτήσεις πελατών 

της.  

Υπόλοιπο την 31/12/2018 7.870,16

Πρόβλεψη χρήσης 2019 7.401,58

Υπόλοιπο την 31/12/2019 15.271,74

- 

Υπόλοιπο την 31/12/2020 15.271,74

Οι λοιπές απαιτήσεις, ειδικότερα αφορούν: 31/12/2020 31/12/2019

Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο 344.899,81 245.688,13

Σύνολο 344.899,81 245.688,13

Οι αναγνωρισθείσες από την Εταιρεία προβλέψεις κατά απαιτήσεων 

επισφαλών πελατών αναλύονται ως εξής:

Πρόβλεψη χρήσης 2020

 

5. Προπληρωμένα έξοδα 

Τα προπληρωμένα έξοδα αναλύονται ως εξής: 31/12/2020 31/12/2019

Ασφάλιστρα 529,06 492,45 

Σύνολο 529,06 492,45  
 

6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα 
 

31/12/2020 31/12/2019

Ταμείο 109,31 124,31

Καταθέσεις όψεως 18.494,27 101.838,33

Σύνολο 18.603,58 101.962,64

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο της Εταιρίας καθώς

και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι η

λογιστική αξία τους αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους.
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7. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 31/12/2020 31/12/2019

Ρύθμιση δόσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ 2.080.097,27 1.385.990,280 

Σύνολο 2.080.097,27 1.385.990,280  
 

 

8. Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

31/12/2020 31/12/2019

Προμηθευτές εσωτερικού 602.900,11 756.989,41

Προμηθευτές εξωτερικού 150.514,70 85.253,00

Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες 8.558,70 13.732,42

Σύνολο 761.973,51 855.974,83

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

 
 

31/12/2020 31/12/2019

Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες

Υποχρεώσεις από φόρους (πλην φόρου εισοδήματος) 300,03 300,03

Λοιπές υποχρεώσεις 2.642.735,02 2.359.321,50

Σύνολο 2.643.035,05 2.359.621,53

Οι λοιπές εμπορικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις  δεν είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε 0-120 

ημέρες. 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως υποχρεώσεις προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) για τέλη Claw-back.  
 

9. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
 

Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα αναλύονται ως εξής: 31/12/2020 31/12/2019

Αμοιβές τρίτων 24.699,11 17.318,47

Προϋπολογισμένα διάφορα έξοδα 11.912,49 10.839,31

Προϋπολογισμένο clawback 752.626,76 1.080.940,55

Προϋπολογισμένο rebate 271.216,47 274.903,34

Σύνολο 1.060.454,83 1.384.001,67  
 

 

10. Κύκλος εργασιών 
 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 31/12/2020 31/12/2019

Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Προϊόντων 6.424.622,27 7.832.010,00

Εκπτώσεις clawback (1.909.066,45) (2.061.561,52)

Εκπτώσεις rebate (1.098.296,33) (1.071.330,67)

Πωλήσεις Υπηρεσιών 23.040,00 4.096,00

Σύνολο 3.440.299,49 4.703.213,81  
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11. Τόκοι και συναφή έξοδα 
 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 31/12/2020 31/12/2019

Έξοδα Factoring - 17.949,49

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 1.251,04 8.194,52

Σύνολο 1.251,04 26.144,01  
 
 

12. Λοιπά έξοδα και ζημιές 

31/12/2020 31/12/2019

Πρόβλεψη επισφαλών πελατών - 7.401,58

Αμοιβές για υπηρεσίες 702.639,45 737.786,89

Τλεπικοινωνίες 2,80 7.863,68

Ενοίκια 3.000,00 20.888,55

Μεταφορικά - 9.134,08

Διαφήμιση και προβολή 34.855,13 262.599,18

Φόροι και τέλη 12.694,01 12.967,48

Λοιπά έξοδα 75.378,84 43.087,50

Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημιές 748,05 3.442,34

829.318,28 1.105.171,28  
 

13. Προσωπικό 
 

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.  Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από την συνδεδεμένη 

εταιρεία Innovispharma AEBE έναντι αμοιβής. 

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

Δεν συνέτρεξε αυτή η περίπτωση. 

15. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν. 

16. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

Η Εταιρία δεν έχει συνάψει χρηματοδοτικές μισθώσεις.   

Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από την δραστηριότητα της επιχείρησης. 

17. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 
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18. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους 
διαχειριστές (παρ. 25 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν 

19. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

 
Οι συναλλαγές της Innovis Health AE με συνδεδεμένα μέρη για το 2020 είναι οι εξής : 
 

Εμπορικές αγορές από την Innovispharma Α.Β.Ε.Ε. € 190.592,60. 

Εμπορικές πωλήσεις προς την Innovispharma Α.Β.Ε.Ε. € 6.424.622,27.  

Το πληρωτέο υπόλοιπο για το 2020 ανέρχεται στο ποσό των € 233.132,82 (2019: € 240.169,99) 

Το εισπρακτέο υπόλοιπο για το 2020 ανέρχεται στο ποσό των € 5.144.340,45 (2019: € 4.050.572,73) 

 

Οι όροι πίστωσης που ακολουθούνται από την οντότητα αναφορικά με τα εισπρακτέα και 
πληρωτέα ποσά με τα συνδεδεμένα μέρη είναι περίπου οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις που 
ισχύουν και για τρίτους. 

Οι κύριες συναλλαγές μεταξύ  των συνδεδεμένων εταιρειών  περιγράφονται παρακάτω: 

Η Innovis Pharma AEBE παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ και λοιπές υπηρεσίες  στη Innovis 

Health Α.Β.Ε.Ε. 

Η Innovis Health Α.Ε. πραγματοποιεί πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων στην Innovis 
Pharma AEBE 

20. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

στα όργανα Διοίκησης. 

21. Μεταγενέστερα γεγονότα 

Όπως είναι γνωστό η επιδημία από τον Covid-19 που έπληξε την χώρα μας, όπως 

και όλο τον κόσμο , δημιουργεί ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες στην οικονομία, 

αλλά και στον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία.  

Οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία, τόσο στο σύνολο της οικονομίας 
όσο και στην επιχειρηματικότητα, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια 
καθώς το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη για δεύτερεη συνεχόμενη χρονιά. 

Οι εκτιμήσεις των διεθνών και εγχώριων οργανισμών και θεσμών ποικίλουν και 
εξαρτώνται αφενός από τη διάρκεια της κρίσης και αφετέρου από τη δομή της 
οικονομικής δραστηριότητας, την ταχύτητα λήψης των μέτρων. 
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Το Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρείας, παρακολουθούν προσεκτικά τις συνθήκες 

που έχουν δημιουργηθεί, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις οποιοδήποτε αρνητικές 

επιπτώσεις στην λειτουργία της εταιρείας. 

Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση 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 Εταιρίας.  

Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& Δ/ΝΩΝ 
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