
 

 

 

 

 
 

EUROSITE 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

ΚΑΙ 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43Α 

ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/ 1920 
 

 

 

 

 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) 

 ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

 

 

 

 

Διστόμου 5-7, 151 25 Μαρούσι 

Γ.Ε.ΜΗ. 002362701000 

 

 



EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ................................................ 3 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ .......................................................................... 6 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ....................................................................................... 7 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ..................................................................................... 8 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ .................................................................. 9 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ........................................................................................... 10 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ............... 11 

1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ............................................................................................ 11 

2α. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .................. 11 

2β.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ...................................................................................... 11 

2γ.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ............................................................ 13 

2δ.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ................................................................................................ 14 

2ε.  ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΈΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΈΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ............................................................................................. 16 

3.     ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ................................................................................................ 23 

4.  ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ............................................................................ 23 

5.  ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ .................................................................................................................. 23 

6.  ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ................................................ 23 

7.  ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ............................................ 24 

8.  ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ....................................................................... 25 

9.  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ............................................................ 26 

10.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ .............................................................................................. 26 

11.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ................................................................................................. 26 

12.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ......................................................................................... 27 

13.   ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ........................................................... 27 

14.   ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ................................................................................................... 27 

15.  ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ .................................................................................................................... 27 

16.  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ .................................................. 28 

17.  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ..................................................................................... 28 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ .............................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

3 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ «EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.E.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της 

Εταιρείας, τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2015, οι οποίες έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και να σας εκθέσουμε 

τα ακόλουθα, σχετικά με την δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσεως, την 

οικονομική της θέση και την προβλεπόμενη πορεία της. 

 

 Γενικές Παρατηρήσεις 

 

Τα βασικά στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και οι λογιστικές 

αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών.  

 

 Οικονομική Θέση – Αποτελέσματα 

 

Όπως προκύπτει από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις η Εταιρεία είχε ζημιές μετά φόρων 8,97 

χιλ. ευρώ έναντι κερδών 3,24 χιλ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Τα έξοδα λειτουργίας διοικήσεως 

και διαθέσεως ανήλθαν σε 7,86 χιλ. ευρώ έναντι 6,27 χιλ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Το κόστος 

πωληθέντων της Εταιρείας για την χρήση 2015, ανήλθε στο ποσό των 59,16 χιλ. ευρώ (59,56 χιλ. 

για την χρήση 2014). 

 

 

 Υποκαταστήματα 

 

Η Εταιρεία από το τέλος της χρήσης 2012 διατηρεί υποκατάστημα με έδρα στην διεύθυνση Δελφών 

3 στο Μαρούσι και με αντικείμενο την εκμετάλλευση υπαίθριου χώρου στάθμευσης.  

 

 Εργασιακά θέματα 

 

Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. Για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της μισθώνει 

προσωπικό από τη Μητρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 

 

 Περιβαλλοντικά θέματα 

 

Η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

 Διαχείριση κινδύνων 

 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 

οι τραπεζικές καταθέσεις, οι λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει 

και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά με 

την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 
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α) Κίνδυνος της αγοράς 

 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, και για τον λόγο αυτό δεν 

εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.  

 

(ii) Κίνδυνος τιμής 

 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των μη επενδύσεων της σε σχετικά 

περιουσιακά στοιχεία. 

 

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015, δεν είχε έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς 

το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της δεν ήταν εξαρτημένες από τις αλλαγές στην 

αγορά των επιτοκίων. Επίσης, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικά δάνεια, δεν εκτίθεται σε 

κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. 

 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων 

των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. 

 

 Η Εταιρεία  

 2015 2014 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα  73.463,43 31.942,88 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 73.456,28 77.339,56 

ΣΥΝΟΛΟ 146.919,71 109.282,44 

 

Για τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται αμελητέος.  

 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών 

διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.  

 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινομημένες σε σχετικές 

ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από 

την ημερομηνία αναφοράς μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. 

 

Εταιρεία κατά την 31.12.2015 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 

 Έως 1 έτος 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 3.504.924,55 

Σύνολο 3.504.924,55 

 

Εταιρεία κατά την 31.12.2014 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 

 Έως 1 έτος 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 3.465.677,91 

Σύνολο 3.465.677,91 
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δ) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

 

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να 

παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει 

μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. 

 

 Η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις και συνεπώς η κεφαλαιακή της δομή περιλαμβάνει 

μόνο τα Ίδια Κεφάλαια.  

 

 Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

 

Δεν υπάρχουν σχετικές δραστηριότητες. 

 

 Συνδεδεμένα Μέρη 

 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και ως εκ τούτου 

συνδέεται με την μητρική της καθώς και με τις άλλες θυγατρικές και συνδεδεμένες αυτής.  

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας, με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και τα υπόλοιπα της 

Εταιρείας με αυτές στη λήξη της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης, αναλύονται ως εξής: 
 

2015 
Εταιρεία Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0,00 3.455.851,72 0,00 56.714,45 

 

2014 
Εταιρεία Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0,00 3.416.389,23 0,00 58.126,12 

 

Εντός της κλειόμενης χρήσης δεν καταβλήθηκαν αμοιβές προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης, ενώ δεν υφίστανται σχετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

 

 Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση 

 

Δεν υπάρχουν 

 

 

 

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2016 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος 

 

Δρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

 
  Σημ. 2015  2014 

          

Πωλήσεις   66.458,87   72.690,23 

Κόστος πωλήσεων 3 (59.164,01)  (59.560,12) 

Μικτό κέρδος   7.294,86   13.130,11 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 4 (7.855,89)   (6.273,75) 

Λοιπά έσοδα 5 16,51  1,05 

Κέρδη/ (Ζημίες) εκμετάλλευσης  (544,52)  6.857,41 

     

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 6 (33,50)  (44,00) 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ    (578,02)   6.813,41 

     

Φόροι εισοδήματος 7 (8.387,03)   (3.574,00) 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ    (8.965,05)   3.239,41 

          

 

 

 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

  2015  2014 

Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους    (8.965,05)  3.239,41 

Λοιπά συνολικά έσοδα   0,00  0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   0,00  0,00 

      

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (8.965,05)  3.239,41 

 

 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

      

    

Σημ. 2015  2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 8 10.276.101,63   
 

10.276.101,63   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7 6.291,84    5.640,96   

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   10.282.393,47  10.281.742,59  

         

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 9 73.456,28    77.339,56   

Χρηματικά διαθέσιμα 10 73.463,43    31.942,88   

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   146.919,71    109.282,44   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   10.429.313,18   10.391.025,03  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Ίδια κεφάλαια        

Μετοχικό κεφάλαιο 11 8.335.400,00    8.335.400,00   

Ζημιές εις νέον   (1.488.408,05)    (1.479.443,00)   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   6.846.991,95    6.855.957,00   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7 77.396,68   69.390,12  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   77.396,68   69.390,12  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Εμπορικές υποχρεώσεις 12 121.948,46    107.014,74   

Φόροι πληρωτέοι   1.252,45    2.291,49   

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 13 3.381.723,64    3.356.371,67   

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   3.504.924,55   3.465.677,91  

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   10.429.313,18  

 

10.391.025,03  

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
  Μετοχικό Ζημίες Σύνολο 

  κεφάλαιο εις νέον Ιδίων Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2014 8.335.400,00 (1.482.682,41) 6.852.717,59 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

μετά από φόρους 0,00  3.239,41 3.239,41 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2014 8.335.400,00 (1.479.443,00) 6.855.957,00 

        

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2015 8.335.400,00 (1.479.443,00) 6.855.957,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

μετά από φόρους 0,00  (8.965,05) (8.965,05) 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2015 8.335.400,00 (1.488.408,05) 6.846.991,95 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

       2015  2014 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες           

Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσεως προ φόρων        (578,02)   6.813,41 

Πλέον/ Μείον προσαρμογές για:           

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα    33,50  44,00 

 Πλέον/ Μείον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου 

κίνησης:           

Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων    3.883,28  62.134,47 

(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων       38.215,29   (55.635,73) 

Μείον:       

Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα    (33,50)  (44,00) 

Φόροι πληρωθέντες       0,00   (35.199,41) 

Ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές 

δραστηριότητες       41.520,55   (21.887,26) 

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων      41.520,55  (21.887,26) 

Χρηματικά διαθέσιμα στην έναρξη της χρήσης       31.942,88   53.830,14 

Χρηματικά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσης       73.463,43   31.942,88 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Η EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. («η Εταιρεία») είναι ανώνυμη Εταιρεία που ιδρύθηκε το 

1996 και στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση: Διστόμου 5-7 , στον Δήμο Αμαρουσίου. Η 

δραστηριότητα της Εταιρείας, βάση του καταστατικού της, είναι η ίδρυση και λειτουργία 

νοσηλευτικών μονάδων, κέντρων αισθητικής κ. λ. π. 

 

Η Εταιρεία από το τέλος της χρήσης 2012 διατηρεί υποκατάστημα με έδρα στην διεύθυνση Δελφών 

3 στο Μαρούσι και με αντικείμενο την εκμετάλλευση υπαίθριου χώρου στάθμευσης.  

 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. («ο Όμιλος»), ο οποίος 

κατέχει ποσοστό 100% των εκδομένων μετοχών αυτής. Ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 

αποτελεί έναν ισχυρό Όμιλο που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας με την 

οργάνωση και εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων.  

 

Η Μητρική Εταιρεία («ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον 

διακριτικό τίτλο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.) είναι ανώνυμη Εταιρεία που ιδρύθηκε και στεγάζεται 

στην Ελλάδα στη διεύθυνση Μαρούσι Αττικής, Διστόμου 5-7. Οι μετοχές της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ε.Α.Ε. διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 

 

Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. Για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της μισθώνει 

προσωπικό από τη Μητρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 

 

2α. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής 

τους. Επίσης, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού 

κόστους. 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό 

νόμισμα παρουσίασης. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την 

χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, στις 28 Μαρτίου 2016. 

 

2β.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 

(α) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα 

οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν 

αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται 

κατά την αναγνώριση του εσόδου. 

 

Πώληση υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης 

της υπηρεσίας.  

 

Τόκοι: Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 
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(β) Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία (Σημείωση 8): Τα γήπεδα, αποτιμώνται στο ιστορικό 

κόστος (τεκμαρτό κόστος βάσει των διατάξεων του Δ.Π.Χ.Π. 1) μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις 

και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους.  

 

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία 

πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων 

εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα ή 

μειώνουν το κόστος λειτουργίας τους.  

 

Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την 

απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση 

τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από την διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα 

αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

 

(γ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (Σημείωση 8): Με την εξαίρεση των 

ασωμάτων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για 

απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων 

στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα, ή αλλαγές στις 

συνθήκες, υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική 

αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία 

απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται 

ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιμή 

πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα 

πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 

περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο 

τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα 

στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές 

δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 

 

(δ) Λογαριασμοί Εισπρακτέοι (Σημείωση 9): Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων 

εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. 

 

(ε) Χρηματικά Διαθέσιμα (Σημείωση 10): Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και 

άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά 

διαθέσιμα. 

 

Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από 

μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται 

ανωτέρω. 

 

(στ)  Μετοχικό κεφάλαιο (Σημείωση 11): Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των 

μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε 

πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το 

άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων 

μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της 

έκδοσης.  

 

(ζ) Φόρος Εισοδήματος, Τρέχων και Αναβαλλόμενος (Σημείωση 7): Ο τρέχων και 

αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα 

με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν. Η δαπάνη για φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον 

τρέχοντα φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε Εταιρείας, όπως 

αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και 
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προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει 

των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε 

όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία αναφοράς μεταξύ της φορολογικής βάσης και 

της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.  

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές 

διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι 

πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των 

εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών 

απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και 

μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι 

των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα 

πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές 

(και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία 

αναφοράς.  

 

Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια 

κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

(η) Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις (Σημείωση 16): Προβλέψεις 

αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, τα δε 

ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της 

δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις 

προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οπότε η επίδραση της 

χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις 

αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων, ο οποίος αντικατοπτρίζει 

τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται 

απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 

2γ.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η 

Διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών που επηρεάζουν τα ποσά των 

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των 

εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να 

διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

 

Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους 

και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με το 

επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι αναθεωρήσεις στις λογιστικές εκτιμήσεις 
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αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιήθηκαν και στις μελλοντικές λογιστικές περιόδους 

που επηρεάζουν. 

 

Οι σημαντικότερες εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των 

οποίων θα μπορούσε να έχει σημαντική επίδραση στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω: 

 

(α) Απομείωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (Σημείωση 8) 

 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές 

στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η 

ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον τυχόν 

έξοδα διάθεσης και της αξίας χρήσεως Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης η Διοίκηση 

εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής 

και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των 

μελλοντικών ταμειακών ροών. 

 

(β) Απομείωση απαιτήσεων (Σημείωση 9) 

 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδομένα ή 

ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα 

μέρος δεν είναι πιθανή.  

 

(γ) Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις (Σημείωση 16) 

 

Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες 

δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Ο καθορισμός των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία 

πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις 

διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. 

 

(δ)  Ανάκτηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (Σημείωση 7) 

 

H αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων εμπεριέχει εκτιμήσεις αναφορικά με 

την ανακτησιμότητά τους και ειδικότερα, η αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων ενεργητικού επί 

μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών απαιτεί από τη Διοίκηση τη διενέργεια εκτιμήσεων 

αναφορικά με την μελλοντική πραγματοποίηση επαρκών φορολογικών κερδών, τα οποία θα 

επιτρέψουν την ανάκτησή τους. 

 

2δ.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 

οι τραπεζικές καταθέσεις, οι λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει 

και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά με 

την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

 

α) Κίνδυνος της αγοράς 

 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, και για τον λόγο αυτό δεν 

εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.  
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(ii) Κίνδυνος τιμής 

 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των μη επενδύσεων της σε σχετικά 

περιουσιακά στοιχεία. 

 

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015, δεν είχε έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς 

το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της δεν ήταν εξαρτημένες από τις αλλαγές στην 

αγορά των επιτοκίων. Επίσης, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικά δάνεια, δεν εκτίθεται σε 

κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. 

 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων 

των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. 

 

 2015 2014 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα  73.463,43 31.942,88 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 73.456,28 77.339,56 

ΣΥΝΟΛΟ 146.919,71 109.282,44 

 

Για τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται αμελητέος.  

 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών 

διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.  

 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινομημένες σε σχετικές 

ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από 

την ημερομηνία αναφοράς μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. 

 

Εταιρεία κατά την 31.12.2015 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 

 Έως 1 έτος 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 3.504.924,55 

Σύνολο 3.504.924,55 

 

Εταιρεία κατά την 31.12.2014 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 

 Έως 1 έτος 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 3.465.677,91 

Σύνολο 3.465.677,91 

 

δ) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

 

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να 

παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να 

διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις και συνεπώς η κεφαλαιακή της δομή περιλαμβάνει  

μόνο τα Ίδια Κεφάλαια.  
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ε) Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα 

της αγοράς κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση 

μελλοντικών χρηματοροών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας των λοιπών 

χρηματοοικονομικών στοιχείων.  

 

Από την 1 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία εφαρμόζει την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 που απαιτεί τη 

γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω 

ιεράρχησης τριών επιπέδων: 

• Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για χρηματοοικονομικά 

στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργούς χρηματαγορές (επίπεδο 1) 

• Τεχνικές αποτίμησης βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές αγοράς ή υπολογιζόμενες 

εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία (επίπεδο 2). 

• Τεχνικές αποτίμησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές 

σε ενεργούς χρηματαγορές (επίπεδο 3). 

 

Η Εταιρεία τις χρήσεις 1/1-31/12/2015 και 1/1-31/12/2014 δεν είχε περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις, οι οποίες να επιμετρούνται στην εύλογη τους αξία. 

 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι 

προσεγγίζει την πραγματική τους αξία.  

 

Σύγκριση ανά κατηγορία των λογιστικών και εύλογων αξιών 

 

 Λογιστική αξία Εύλογη αξία 

Χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 
2015 2014 2015 2014 

Προκαταβολές και λοιπές 

απαιτήσεις 73.456,28 77.339,56 73.456,28 77.339,56 

Χρηματικά διαθέσιμα 73.463,43 31.942,88 73.463,43 31.942,88 

Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 

    

Εμπορικές υποχρεώσεις 121.948,46 107.014,74 121.948,46 107.014,74 

Φόροι πληρωτέοι  1.252,45 2.291,49 1.252,45 2.291,49 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 3.381.723,64 3.356.371,67 3.381.723,64 3.356.371,67 

 

 

2ε.  ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΈΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΈΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζομένους»: Υποχρεώσεις 

καθορισμένων παροχών: Εισφορές εργαζομένων (Κανονισμός 2015/29/17.12.2014) 

Την 21.11.2013, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

ΔΛΠ 19 με την οποία μεταβάλλεται ο λογιστικός χειρισμός των σχετιζόμενων με την παροχή 

υπηρεσίας εισφορών που δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Παραδείγματα των 

εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας περιλαμβάνουν αυτές που αποτελούν 

σταθερό ποσοστό του μισθού του εργαζομένου ή ένα σταθερό ποσό σε όλη τη διάρκεια της 

περιόδου απασχόλησης ή ένα ποσό σχετικό με την ηλικία του εργαζομένου. Με την τροποποίηση 

η οντότητα δύναται να επιλέξει είτε να λογιστικοποιήσει τις εν λόγω εισφορές ως μείωση του 

κόστους απασχόλησης (service cost) την περίοδο κατά την οποία οι σχετιζόμενες υπηρεσίες 
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παρέχονται (σαν να πρόκειται δηλαδή για βραχυπρόθεσμη παροχή προς τους εργαζομένους) ή να 

εξακολουθεί, όπως και πριν, να τις κατανέμει στα έτη απασχόλησης. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: 

- κύκλος 2010-2012 (Κανονισμός 2015/28/17.12.2014) 

- κύκλος 2011-2013 (Κανονισμός 1361/18.12.2014) 

Στα πλαίσια του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 

Συμβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2013, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε 

επιμέρους πρότυπα. 

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

 

Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις 

κατωτέρω τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις με 

έναρξη μετά την 1.1.2015 και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρεία. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 11 «Σχήματα υπό 

κοινό έλεγχο»: Λογιστικός χειρισμός απόκτησης συμμετοχών σε σχήματα υπό κοινή 

δραστηριότητα (Κανονισμός 2015/2173/24.11.2015) 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016 

Την 6.5.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

ΔΠΧΠ 11 με την οποία αποσαφηνίζει ότι ο αποκτών συμμετοχή σε ένα σχήμα υπό κοινή 

δραστηριότητα, το οποίο συνιστά επιχείρηση (σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3), θα πρέπει να εφαρμόζει 

όλες τις σχετικές αρχές για το λογιστικό χειρισμό των συνενώσεων του ΔΠΧΠ 3 καθώς και των 

άλλων προτύπων εκτός από εκείνες τις αρχές οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το ΔΠΧΠ 11. 

Επιπλέον, ο αποκτών τη συμμετοχή θα προβαίνει στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με 

το ΔΠΧΠ 3 και τα λοιπά σχετικά πρότυπα. Αυτό ισχύει τόσο κατά την απόκτηση της αρχικής 

συμμετοχής όσο και για κάθε επιπρόσθετη συμμετοχή σε σχήματα υπό κοινή δραστηριότητα που 

συνιστούν επιχείρηση.  

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»: 

Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων (Κανονισμός 2015/2406/18.12.2015) 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016 

Την 18.12.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε τροποποίηση στο 

ΔΛΠ 1 στα πλαίσια του έργου που έχει αναλάβει για να αναλύσει τις δυνατότητες βελτίωσης των 

γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των ΔΠΧΠ (Disclosure 

initiative). Οι κυριότερες από τις τροποποιήσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• καταργείται ο περιορισμός της συνοπτικής παρουσίασης των λογιστικών αρχών, 

• διευκρινίζεται ότι ακόμη και εάν κάποια πρότυπα απαιτούν συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις ως 

ελάχιστες για τη συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ, μία οντότητα δικαιούται να μην τις παραθέσει εάν 

αυτές θεωρούνται ασήμαντες. Επιπρόσθετα, εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα 

επιμέρους πρότυπα δεν είναι επαρκείς για την κατανόηση της επίδρασης των συναλλαγών, τότε η 

οντότητα ενδέχεται να χρειάζεται να προσθέσει επιπλέον γνωστοποιήσεις, 

• αποσαφηνίζεται ότι οι γραμμές που ορίζουν τα ΔΠΧΠ ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στον 

ισολογισμό και στα αποτελέσματα δεν είναι περιοριστικές και ότι για τα εν λόγω κονδύλια η 

εταιρία μπορεί να παρουσιάζει περαιτέρω ανάλυση σε γραμμές, τίτλους και υποομάδες, 

• διευκρινίζεται ότι στην Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος, η αναλογία μίας εταιρίας στα 

λοιπά αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση συγγενών και 

κοινοπραξιών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης πρέπει να διακρίνεται: 

-- σε ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και 

-- σε ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, 

• διευκρινίζεται ότι στο πρότυπο δεν ορίζεται συγκεκριμένη σειρά παρουσίασης των σημειώσεων 

και ότι κάθε εταιρία οφείλει να θεσπίσει ένα συστηματικό τρόπο παρουσίασης λαμβάνοντας 

υπόψη την κατανόηση και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών της καταστάσεων. 
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Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις 

οικονομικές της καταστάσεις. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του 

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»: Αποσαφήνιση των αποδεκτών 

μεθόδων απόσβεσης (Κανονισμός 2015/2231/2.12.2015) 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016 

Την 12.5.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε τροποποίηση στα 

ΔΛΠ 16 και 38 με την οποία απαγορεύει ρητά να χρησιμοποιηθεί το έσοδο ως βάση της μεθόδου 

απόσβεσης των ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων. Εξαίρεση παρέχεται μόνο για τα άυλα 

πάγια όταν ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) όταν το άυλο στοιχείο εκφράζεται ως μέγεθος του εσόδου όταν, δηλαδή, το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης του άυλου παγίου εκφράζεται σε συνάρτηση του εσόδου που πρέπει να παραχθεί 

με τέτοιο τρόπο ώστε η πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου ποσού εσόδου να καθορίζει τη λήξη 

του δικαιώματος, ή 

(β) όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι το έσοδο και η ανάλωση των οικονομικών ωφελειών είναι 

έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις 

οικονομικές της καταστάσεις. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του 

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς (Κανονισμός 

2015/2113/23.11.2015) 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016 

Την 30.6.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα 

ΔΛΠ 16 και 41 με την οποία αποσαφηνίζεται ότι τα φυτά που φέρουν καρπούς, τα οποία 

ορίζονται ως εκείνα που: 

α) χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή στην προμήθεια γεωργικών προϊόντων, 

β) αναμένεται να παράγουν προϊόντα για περισσότερες από μία περιόδους και 

γ) υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να πωληθούν ως γεωργικά προϊόντα, εκτός από το ενδεχόμενο 

πώλησής τους ως scrap, πρέπει να λογιστικοποιούνται βάσει του ΔΛΠ 16 και όχι βάσει του ΔΛΠ 

41. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις»: Η 

μέθοδος της καθαρής θέσεως στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις (Κανονισμός 

2015/2441/18.12.2015) 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016 

Την 12.8.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 

27 με την οποία παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου της καθαρής θέσης για την 

αποτίμηση των επενδύσεων σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στις ιδιαίτερες οικονομικές 

καταστάσεις. Επιπρόσθετα, με την εν λόγω τροποποίηση διευκρινίζεται πως οι οικονομικές 

καταστάσεις ενός επενδυτή που δεν έχει επενδύσεις σε θυγατρικές αλλά έχει επενδύσεις σε 

συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες, οι οποίες, βάσει του ΔΛΠ 28, αποτιμώνται με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης, δεν αποτελούν ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2012-2014 (Κανονισμός 

2015/2343/15.12.2015) 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016 

Στα πλαίσια του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 

Συμβούλιο εξέδωσε, την 25.9.2014, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιμέρους 

πρότυπα. 

 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις 

οικονομικές της καταστάσεις.  
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Επίσης, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα 

και τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία όμως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρεία. 

 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2018 

Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση 

του οριστικού κειμένου του προτύπου ΔΠΧΠ 9: Χρηματοοικονομικά μέσα, το οποίο αντικαθιστά 

το υφιστάμενο ΔΛΠ 39. Το νέο πρότυπο προβλέπει σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με 

την ταξινόμηση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και με τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

Ταξινόμηση και αποτίμηση 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να 

ταξινομούνται σε δύο μόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στο 

αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα 

κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειμένου να αποφασιστεί η αρχική 

κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα: 

i. Το επιχειρησιακό μοντέλο (business model) το οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη 

διαχείριση των μέσων αυτών. 

ii. Τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών των μέσων. 

Επιπρόσθετα, το ΔΠΧΠ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε 

συμμετοχικούς τίτλους να ταξινομηθούν σε κατηγορία αποτίμησης στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών αποτελεσμάτων τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειμένου να 

συμβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να διακρατείται για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης, 

όσον αφορά στα ενσωματωμένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που το κύριο συμβόλαιο εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, το ενσωματωμένο παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο 

δε λογιστικός χειρισμός του υβριδικού συμβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν 

ανωτέρω για την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων. Σε ότι αφορά στις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται με εκείνες τις 

υποχρεώσεις που μία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιμήσει στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει 

να καταχωρείται στα αποτελέσματα, με εξαίρεση το ποσό της μεταβολής που αποδίδεται στον 

πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. 

 

Απομείωση 

Σε αντίθεση με το υφιστάμενο ΔΛΠ 39, με βάση το οποίο μία εταιρία αναγνωρίζει ζημίες λόγω 

πιστωτικού κινδύνου μόνο όταν οι ζημίες αυτές έχουν συμβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την 

αναγνώριση των αναμενόμενων ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια ζωής των 

μέσων σε εκείνες τις περιπτώσεις που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών έχει επιδεινωθεί 

σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση. Αντιθέτως, για τις απαιτήσεις εκείνες που η 

πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την αρχική τους 

αναγνώριση, η πρόβλεψη για τις αναμενόμενες ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζεται 

για τις αναμενόμενες ζημίες 12 μηνών. 

 

Λογιστική αντιστάθμισης 

Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τη 

διαχείριση των κινδύνων της οικονομικής οντότητας ενώ οι κυριότερες μεταβολές σε σχέση με τις 

υφιστάμενες διατάξεις του ΔΛΠ 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• διευρύνεται ο αριθμός των στοιχείων που μπορούν να συμμετέχουν σε μία σχέση αντιστάθμισης 

είτε ως μέσα αντιστάθμισης είτε ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία, 

• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις θα πρέπει να 

ικανοποιείται προκειμένου η αντιστάθμιση να θεωρείται αποτελεσματική. Ο έλεγχος 

αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης γίνεται πλέον μόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες η ποιοτική μόνο αξιολόγηση καθίσταται επαρκής, 
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• στην περίπτωση που μία σχέση αντιστάθμισης παύει να είναι αποτελεσματική αλλά ο στόχος της 

διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας ως προς τη σχέση αντιστάθμισης παραμένει ο ίδιος, η εταιρία 

θα πρέπει να προβεί σε εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθμισης ώστε να 

ικανοποιούνται τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας. 

Επισημαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται εκείνες που αφορούν στην 

αντιστάθμιση ανοιχτών χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί. 

Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ΔΠΧΠ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και 

άλλων προτύπων και κυρίως του ΔΠΧΠ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις. 

Η Εταιρεία, προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 από 1.1.2018, θα 

εξετάσει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 12 

«Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 

«Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Εφαρμογή της εξαίρεσης σύνταξης ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016 

Την 18.12.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα 

ανωτέρω πρότυπα με την οποία αποσαφηνίζει ότι η εξαίρεση που παρέχεται στα ΔΠΧΠ 10 και 

ΔΛΠ 28, αναφορικά με τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και την εφαρμογή 

της μεθόδου της καθαρής θέσεως αντίστοιχα, ισχύει και για τις εταιρίες που είναι θυγατρικές μιας 

εταιρίας επενδύσεων, η οποία αποτιμά τις θυγατρικές της στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 10. Επίσης, με την ανωτέρω τροποποίηση αποσαφηνίζεται 

ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΠ 12 έχουν εφαρμογή στις εταιρίες επενδύσεων οι 

οποίες αποτιμούν όλες τις θυγατρικές τους εταιρίες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς 

και κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς 

εταιρίας ή κοινοπραξίας 

Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής: Δεν έχει ακόμα καθοριστεί 

Την 11.9.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα 

ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ 28 με σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισμό μίας συναλλαγής 

πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του ενεργητικού της μητρικής εταιρίας σε συγγενή ή κοινοπραξία 

της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το ΔΠΧΠ 10 τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές 

ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσμα μίας συναλλαγής με μία συγγενή ή κοινοπραξία, μία 

εταιρία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση» βάσει του ΔΠΧΠ 

3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της μόνο εκείνο το μέρος του κέρδους ή της ζημίας που 

σχετίζεται με το ποσοστό συμμετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο 

μέρος του κέρδους της συναλλαγής θα απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στη 

συγγενή ή στην κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συμμετοχής στην 

πρώην θυγατρική, έτσι ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η 

ζημία από την εκ νέου αποτίμηση της συμμετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μόνο στο 

βαθμό που αφορά το ποσοστό συμμετοχής των άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους 

απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στην πρώην θυγατρική. 

Αντίστοιχα, στο ΔΛΠ 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η μερική αναγνώριση 

κέρδους ή ζημίας στα αποτελέσματα του επενδυτή θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν τα πωληθέντα 

στοιχεία στη συγγενή ή στην κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισμό της «επιχείρησης». Σε 

αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα του 

επενδυτή. 

Την 17.12.2015 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ημερομηνία 

υποχρεωτικής εφαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα 

ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το 

Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα του 

έργου που εκπονεί για τη λογιστική της μεθόδου της καθαρής θέσης. 
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Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί υπό 

καθεστώς ρύθμισης» 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016 

Την 30.1.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 14. Το νέο 

πρότυπο πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους 

αναβαλλόμενους λογαριασμούς υπό καθεστώς ρύθμισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων 

προβλέπεται από τις τοπικές νομοθεσίες όταν μία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των 

οποίων η τιμή ρυθμίζεται από κάποιον κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρμογή κατά την 

πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και μόνο για τις οντότητες που διενεργούν 

δραστηριότητες που ρυθμίζονται από κάποιο φορέα και που σύμφωνα με τα προηγούμενα 

λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασμούς στις οικονομικές τους καταστάσεις. 

Το ΔΠΧΠ 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν 

αντί να εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 15: «Έσοδα από συμβάσεις με 

πελάτες» 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2018 

Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο 

ΔΠΧΠ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσμα της κοινής 

προσπάθειας του IASB και του Αμερικάνικου Συμβουλίου των Χρηματοοικονομικών Λογιστικών 

Προτύπων (FASB) να αναπτύξουν κοινές απαιτήσεις όσον αφορά τις αρχές αναγνώρισης εσόδων. 

Το νέο πρότυπο έχει εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις με πελάτες πλην εκείνων που είναι στο 

πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων, όπως οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, τα ασφαλιστικά 

συμβόλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα. 

Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μια εταιρία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη μεταφορά των 

υπεσχημένων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την 

αμοιβή, την οποία η εταιρία αναμένει ως αντάλλαγμα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Εισάγεται η έννοια ενός νέου μοντέλου αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βημάτων, τα 

οποία επιγραμματικά είναι τα εξής: 

• Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης/συμβάσεων με έναν πελάτη 

• Βήμα 2: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύμβαση 

• Βήμα 3: Καθορισμός του τιμήματος συναλλαγής 

• Βήμα 4: Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύμβασης 

• Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρία ικανοποιεί μια υποχρέωση απόδοσης. 

Η έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) είναι νέα και στην ουσία 

αντιπροσωπεύει κάθε υπόσχεση για μεταφορά στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

(ή μιας δέσμης αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτή ή β) μιας σειράς διακριτών αγαθών ή 

υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και έχουν το ίδιο μοντέλο μεταφοράς στον πελάτη. Η 

έκδοση του ΔΠΧΠ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερμηνειών: 

• ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής» 

• ΔΛΠ 18 «Έσοδα» 

• Διερμηνεία 13 «Προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών» 

• Διερμηνεία 15 «Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων» 

• Διερμηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και 

• Διερμηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εμπεριέχουν υπηρεσίες διαφήμισης». 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της 

καταστάσεις. 

 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019 

Την 13.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΔΠΧΠ 16 

«Μισθώσεις» το οποίο αντικαθιστά: 

• το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις», 
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• τη Διερμηνεία 4 «Προσδιορισμός του αν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση», 

• τη Διερμηνεία 15 «Λειτουργικές μισθώσεις – Κίνητρα» και 

• τη Διερμηνεία 27 «Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που εμπεριέχουν το νομικό τύπο μίας 

μίσθωσης». 

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ 

στην ουσία διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, 

βάσει των νέων απαιτήσεων, καταργείται για τους μισθωτές η διάκριση των μισθώσεων σε 

λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Οι μισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύμβαση μισθώσεως 

που υπερβαίνει τους 12 μήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισμό τους το δικαίωμα χρήσης του 

μισθωμένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων. Ο 

ανωτέρω χειρισμός δεν απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή. 

Η Εταιρεία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές 

της καταστάσεις. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: 

Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017 

Την 29.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 

7 βάσει της οποίας μία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των 

υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

στην κατάσταση ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν 

είναι απαραίτητο να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν: 

- τις μεταβολές από ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, 

- τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων 

εταιριών, 

- τις μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές, 

- τις μεταβολές της εύλογης αξίας και 

- λοιπές μεταβολές. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 

οικονομικές της καταστάσεις. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017 

Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 

12 με την οποία αποσαφήνισε τα ακόλουθα: 

• Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς 

σκοπούς στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την 

αξία των στοιχείων μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους. 

• Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με 

τις λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός 

νόμος περιορίζει το συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογητέων ζημιών με συγκεκριμένες 

κατηγορίες εισοδήματος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται 

μόνο σε συνδυασμό με άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας. 

• Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, 

συγκρίνονται οι εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων. 

• Οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαμβάνουν την ανάκτηση 

κάποιων στοιχείων ενεργητικού σε αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση 

ότι δύναται να αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί. 

 

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία μελέτης των επιδράσεων, των ανωτέρω τροποποιήσεων, στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις. 
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3.  ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

 

Το κόστος πωληθέντων που εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 2015 2014 

Αμοιβές τρίτων 31.826,45 33.238,12 

Παροχές τρίτων 24.888,00 24.000,00 

    Διάφορα έξοδα 2.449,56 2.322,00 

Σύνολο 59.164,01 59.560,12 

 

4.  ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

 

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 

 2015 2014 

  Αμοιβές τρίτων 3.000,00 3.000,00 

Παροχές τρίτων 0,00 888,00 

Φόροι τέλη 3.970,89 1.631,97 

Διάφορα έξοδα 885,00 753,78 

Σύνολο 7.855,89 6.273,75 

   
 

5.  ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Τα λοιπά έσοδα που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 2015 2014 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 16,51 1,05 

Σύνολο 16,51 1,05 

 

 

6.  ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
 

Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα που εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

αναλύεται ως εξής: 

 2015 2014 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (33,50) (44,00) 

Καθαρά χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (33,50) (44,00) 
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7.  ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρείες 

για την χρήση 2015 είναι 29% (26% την 31η Δεκεμβρίου 2014). 

 

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 

αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

 

 2015 2014 

Τρέχων φόρος εισοδήματος (έξοδο)/όφελος   

Τρέχουσα χρήση  (1.031,36) (3.574,00) 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (έξοδο)/όφελος    

Μεταβολή φορολογικού συντελεστή (7.355,67) 0,00 

Φόρος εισοδήματος (έξοδο)/ όφελος (8.387,03) (3.574,00) 

 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή 

οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι 

φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή 

κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010, καθώς και για τις χρήσεις 

2014 και 2015. Δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, για τις ανωτέρω ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς η 

Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν διαφορές φορολογικού ελέγχου. 

 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013, η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά στα πλαίσια των διατάξεων του 

άρθρου 82 παραγρ. 5 του Ν. 2238/1994 καθώς και τη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 

1159/2011, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Για τις ανωτέρω χρήσεις χορηγήθηκε σχετικό 

φορολογικό πιστοποιητικό, χωρίς επιφύλαξη.  

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 

λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και 

υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.  

 

Συμφωνία φόρου εισοδήματος στα αποτελέσματα της χρήσης 
 

Η συμφωνία του φόρου που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης έχει ως εξής:  
  

  2015  2014 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων εισοδήματος   (578,02)  6.813,41 

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον 

ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (29% και 26%) 29,00% (167,63) 26,00% 1.771,49 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες  (207,43%) 1.198,99 2,08% 141,62 

Επίδραση από μεταβολή φορολογικού 

συντελεστή 
(1.272,56%) 7.355,67 0,00% 0,00 

Φορολογικές ζημιές για τις οποίες δεν έχει 

αναγνωρισθει αναβαλλόμενος φόρος 
0,00% 0,00 24,38% 1.660,89 

Φόροι εισοδήματος που αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα  (1.450,99%) 8.387,03 52,46% 3.574,00 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2015 2014 

Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης 6.291,84 5.640,96 

Σύνολο 6.291,84 5.640,96 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2015 2014 

Αναπροσαρμογή ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων 77.396,68 69.390,12 

Σύνολο 77.396,68 69.390,12 

 

 

Η επίπτωση που έχουν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσεως, έχουν ως 

εξής: 

 

 2015 2014 

Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης 650,88 0,00 

Αναπροσαρμογή ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων (8.006,55) 0,00 

Σύνολο (7.355,67) 0,00 

 

 

 

8.   ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:  

 

 Γήπεδα Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση  

Σύνολο 

Κόστος    

1η Ιανουαρίου 2014 6.625.000,00 3.651.101,63 10.276.101,63 

Μεταβολές χρήσης 0,00 0,00 0,00 

31η Δεκεμβρίου 2014 6.625.000,00 3.651.101,63 10.276.101,63 

 

Κόστος    

1η Ιανουαρίου 2015 6.625.000,00 3.651.101,63 10.276.101,63 

Μεταβολές χρήσης 0,00 0,00 0,00 

31η Δεκεμβρίου 2015 6.625.000,00 3.651.101,63 10.276.101,63 

 

Η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της γήπεδα που βρίσκονται στο Δήμο Παιανίας. Η λογιστική τους 

αξία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 6.625 χιλιάδες. Τα ανωτέρω γήπεδα 

αποκτήθηκαν με σκοπό την ανέγερση Γενικής Ιδιωτικής Κλινικής προς  εκπλήρωση της κύριας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας που, βάσει του καταστατικού της, είναι η ίδρυση και 

λειτουργία νοσηλευτικών μονάδων, κέντρων αισθητικής κ. λ. π. Τα εν λόγω ακίνητα δεν έχουν 

αξιοποιηθεί ακόμη από την Εταιρεία.  

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, λόγω του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, 

διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (γηπέδων), σύμφωνα με 
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το ΔΛΠ 36. Προς τον σκοπό αυτό η Εταιρεία ανέθεσε σε ανεξάρτητο εκτιμητή την εκπόνηση σχετικής 

μελέτης αναφορικά με την εκτίμηση της εύλογης αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 

(γηπέδων) που η Εταιρεία κατείχε κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015,  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Εκτιμητικό Πρότυπο 2 (ΕΕΠ 2) και το πρότυπο VPS 4 παρ. 1.5 του RICS Valuation – Professional 

Standards. Η εύλογη αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο 

συγκριτικών στοιχείων («comparative method») και ανήλθε στο ποσό των ευρώ 9.065 χιλιάδων. Ως εκ 

τούτου, η Διοίκηση της Εταιρείας έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος απομείωσης της αξίας τους. 

 

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης 

περιουσίας της Εταιρείας. Επίσης κανένα στοιχείο των γηπέδων, δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι 

υποχρεώσεων.  

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2015 η Εταιρεία δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων 

παγίων στοιχείων.  

 

9.   ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 2015 2014 

Χρεώστες διάφοροι 73.306,28 76.769,56 

Προκαταβολές & Πιστώσεις 150,00 150,00 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 420,00 

Σύνολο 73.456,28 77.339,56 

 

 

10.   ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 2015 2014 

Ταμείο 18.673,15 177,00 

 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 54.790,28 31.765,88 

Σύνολο 73.463,43 31.942,88 

  

Οι καταθέσεις όψεως της Εταιρείας τηρούνται σε υποκαταστήματα Ελληνικών τραπεζών στο σύνολο 

τους την 31/12/15 και 31/12/14 αντίστοιχα. Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 28 Ιουνίου 

2015, οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία και επιβλήθηκαν κεφαλαιακοί έλεγχοι. Η τραπεζική 

αργία έληξε στις 20 Ιουλίου 2015, ενώ μέρος των κεφαλαιακών ελέγχων (όριο ανάληψης καταθέσεων, 

περιορισμοί στην μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό κλπ.) παραμένουν σε ισχύ έως σήμερα. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου 

να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα για την ελαχιστοποίηση 

τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

11.   ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 8.335.400 και αποτελείται από 284.000 μετοχές 

αξίας Ευρώ 29,35 η κάθε μία. 
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12.   ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 2015 2014 

Προμηθευτές εσωτερικού 121.948,46 107.014,74 

Σύνολο 121.948,46 107.014,74 

 

 

13.    ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Το ποσό των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών αναλύεται ως εξής: 

 

 2015 2014 

Υποχρεώσεις προς Μητρική εταιρεία 3.381.407,48 3.356.055,51 

Λοιποί πιστωτές  316,16 316,16 

Σύνολο 3.381.723,64 3.356.371,67 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις προς τη Μητρική εταιρεία, αφορούν κατά Ευρώ 1.832.984,48 ( Ευρώ 

1.807.632,51 την 31/12/2014) χρηματικές διευκολύνσεις και κατά Ευρώ 1.548.423,00 ( Ευρώ 

1.548.423,00 την 31/12/2014) ποσό το οποίο έχει καταβληθεί με σκοπό την μελλοντική κεφαλαιοποίησή 

του. 

 

 

14.    ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και ως εκ τούτου συνδέεται με 

την μητρική της καθώς και με τις άλλες θυγατρικές και συνδεδεμένες αυτής.  

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας, με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και τα υπόλοιπα της 

Εταιρείας με αυτές στη λήξη της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης, αναλύονται ως εξής: 

 
 

2015 
Εταιρεία Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0,00 3.455.851,72 0,00 56.714,45 

 

2014 
Εταιρεία Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0,00 3.416.389,23 0,00 58.126,12 

 

Εντός της κλειόμενης χρήσης δεν καταβλήθηκαν αμοιβές προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης, ενώ δεν υφίστανται σχετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

 

15.   ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 

Οι δεσμεύσεις της εταιρείας για καταβολή μελλοντικών μισθωμάτων αναλύονται ως εξής: 

  

Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα 2015 2014 

Εντός ενός έτους  24.888,00 24.888,00 

1-5 έτη  96.000,00 96.000,00 

Μετά από 5 έτη  92.000,00 116.000,00 

Σύνολο 212.888,00 236.888,00 
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16.   ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Η Εταιρεία εμπλέκεται, υπό την ιδιότητα του ενάγοντος, σε αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου για 

αποζημίωση και διαφυγόντα κέρδη.  

 

Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεμούν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή άλλες υποχρεώσεις, που θα 

μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάστασή της. 

 
17.   ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γεγονότα στα οποία να 

επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 
Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2016 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ & 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 


