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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΤΗΣ “ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ” 

1/1/2014-31/12/2014 (27η εταιρική χρήση) 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/14-

31/12/14 καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις, (ήτοι Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, συνοδευμένη από τα 

Αποτελέσματα Χρήσεως και συνολικών εσόδων, τις καταστάσεις Ταμειακών Ροών, Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων, καθώς και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων) που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και παρακαλούμε να εγκρίνετε τα ανωτέρω και να 

απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.2190/1920. 

 

Κύριοι από την μελέτη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014 προκύπτουν τα κατωτέρω: 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 

Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού - Παθητικού στις 31.12.2014 ανήλθε στο ποσό των 34.626.812.24 από 

32.881.264,66 €που ήταν κατά την προηγούμενη χρήση. 
 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 
 Η αξία των στοιχείων του Πάγιου Ενεργητικού συμπεριλαμβανομένων και των μακροπρόθεσμων 

απαιτήσεων ανήλθε προ αποσβέσεων στο ποσό των 4.578.400,45 € και μετά από αποσβέσεις στο ποσό των 

1.501.455,08 €. Αν δε συμπεριλάβουμε και τους αναβαλλόμενους φόρους, στο ποσό των 1.521.004,40€. 

 

Η σύνθεση του Πάγιου ενεργητικού έχει ως ακολούθως: 
 

 

Αξία 

Κτήσεως 

31/12/13 

Μεταβολές 

χρήσεως Αξίας 

Κτήσεως 

Σωρευμένες 

αποσβέσεις την 

31/12/14 

Αναπ. Αξία 

31/12/14 

α)Οικόπεδο  Θέση: Κυρά Βρύση - Ίσθμια 

Κορινθίας  συνολικού εμβαδού 10.016 τμ. 
152.000,00 0,00 0,00 152.000,00 

β)Κτίρια & τεχνικά έργα επί του ανωτέρου 

οικοπέδου συνολικού εμβαδού 2.011 τμ.    

 & Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 

1.099.825,98 
0,00 

 

(293.712,74) 

 

806.113,24 

 

γ)Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις 2.776.820,00 0,00 (2.259.526,32) 517.293,68 

δ)Μεταφορικά μέσα 252.035,68 0,00 (251.803,11) 232,57 

ε)Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 257.053,79 (1.412,64) (246.883,02) 8.758,13 

στ)Πάγια υπό κατασκευή 11.798,83 0,00 0,00 11.798,83 

ζ) Λογισμικά προγράμματα 27.099,62 0,00 (25.020,18) 2.079,44 

η)Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 83.891,69 (80.712,50) 0,00  3.179,19 

 4.660.525,59 (82.125,14) (3.076.945,37) 1.501.455,08 

θ) Αναβαλλόμενη φορολογία ενεργητικού    86.032,09 

    1.587.487,17 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

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

 

4 

 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Το σύνολο των κατωτέρω στοιχείων Ενεργητικού ανέρχεται στο ποσόν των 33.039.325,07 €  και αναλύεται 

ως εξής: 

 

Αποθέματα  

 

1.Εμπορεύματα    64.179,89 

2.Πρώτες & βοηθητικές Ύλες    2.147.13 

    66.327,02 

Απαιτήσεις 

 

1.Πελάτες   32.175.832,89 

Μείον προβλέψεις επισφάλειας   (0,00) 

2.Λοιπές Απαιτήσεις   0,00 

3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση   1.687,70 

4.Επιταγές εισπρακτέες   0,00 

5.Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο   0,00 

6.Χρεώστες διάφοροι   326.813.43 

7.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών   530,00 

8.Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού   9.108.45 

   32.513.972,47 

Διαθέσιμα  

 

1.Tαμείο    323,29 

2.Καταθέσεις όψεως    458.702,29 

    459.025,58 

 

To σύνολο του Ενεργητικού διαμορφώνεται σε 34.626.812,24 €. 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

 

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε 11.170.613,12 € και αναλύονται ως ακολούθως: 

 

1.Κεφάλαιο (διαιρεμένο σε 6.000.000 μετοχές αξίας 0,31 € εκάστη)  1.860.000,00 

2.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  1.825.018,63 

3.Τακτικό Αποθεματικό  620.000,00 

4. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων   177.874,24 

5. Αποτελέσματα εις νέον (κερδών)  6.687.720,25 

  11.170.613,12 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας συνολικού ποσού 23.456.199,12 € αναλύονται ως εξής: 

 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

     

1.Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού    75.189,68 

    75.189,68 
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Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

1.Προμηθευτές    18.801.325,95 

2. Γραμμάτια Πληρωτέα    1.067.283,10 

3.Επιταγές πληρωτέες                                                                     522.519,82 

4.Φόροι τέλη    416.760,86 

5.Τράπεζες Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   2.250.000,00 

6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί    29.549,29 

7.Μερίσματα Πληρωτέα    155.877,35 

8.Πιστωτές διάφοροι    98.195,45 

9.Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού    39.497,62 

    23.381.009,44 

 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων και των υποχρεώσεων διαμορφώνεται σε 34.626.812,24 €. 

 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στη χρήση του 2014 στο ποσό των 9.033.186,81 € έναντι 7.197.886,35 του 2013 

σημειώνοντας αύξηση κατά 25,50%. 

 

Η παραπάνω αύξηση οφείλεται κυρίως στις συνεργασίες και την πολιτική  εκπτώσεων τζίρου που εφάρμοσε η 

διοίκηση με τους προμηθευτές της ώστε να μπορεί να διαθέτει τα εμπορεύματά της στις πλέον ανταγωνιστικές 

τιμές της αγοράς. 

Τα μικτά κέρδη ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών ανήλθαν για το 2014 σε 15,18% από 21,22% το 2013 

και οφείλεται κυρίως στην πολιτική των εκπτώσεων προς τους πελάτες της. Το καθαρό αποτέλεσμα της 

χρήσεως προ φόρων προέκυψε αρνητικό. 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ως ποσοστό επί του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε στο 95,59% 

το 2014 από 93,13% % το 2013 ενώ ως ποσοστό επί των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ανήλθε στο 

141,31% από 145,80% το 2013. Το σύνολο των υποχρεώσεων ως ποσοστό επί των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε 

στο 209,31% το 2014 από 178,09% το 2013 ενώ το ποσοστό παγιοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων στο 13,41% 

από 17,71%. 

 

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ  

 

Το σύνολο των ζημιών μετά από φόρους της χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 447,338,95 €. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει αφού προστεθούν στη ζημιά της χρήσης, τα «λοιπά 

συνολικά έσοδα (ζημίες) χρήσης» ποσού € 13.524,58, (μετά την αναταξινόμηση του έκτακτου αποθεματικού 

για επενδύσεις € 1.684.830,52 στο υπόλοιπο εις νέο), το υπόλοιπο εις νέο της προηγούμενης χρήσης 2013, 

ποσού 5.463.753,25€, και αφαιρεθεί το ποσό των 192.441,17€, που αφορά αποθεματικά του αρ.72 παρ.12 

Ν.4172/2013 (το οποίο διανεμήθηκε με απόφαση της από 30/12/2014 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων), να μην γίνει διανομή του υπολοίπου κερδών ύψους 6.687.720,25 €. H προτεινόμενη μη διανομή 

μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 

Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Εταιρεία έχει καλύψει πλήρως το από τον νόμο οριζόμενο 

υποχρεωτικό ποσό για Τακτικό αποθεματικό. 

 

 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2014 ήτοι την 31/12/2014 έως και 

σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας καταβάλει συστηματικές προσπάθειες να ανταπεξέλθει στις δύσκολες 

χρηματοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και σε συνεργασία με την διοίκηση του 

Ομίλου επιδιώκει την άμεση βελτίωση της ρευστότητας και της αποδοτικότητας της. 

 

Για το 2015 συνεχίζεται προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζονται υλικά υψηλής ποιότητας στις πλέον 

ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. 

 

Βασικοί στόχοι είναι, η Εταιρεία να επανέλθει στην κερδοφορία, παρά την έλλειψη ρευστότητας που 

παρατηρείται  , να ικανοποιήσει την ανάγκη των κλινικών του Ομίλου για περαιτέρω μείωση του κόστους των 

υλικών που τους προμηθεύει και ταυτόχρονα να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στην Εταιρεία.   

 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Η Εταιρεία διατηρεί ένα υποκαταστήματα, στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ασκληπιού 10 εντός του 

Ιατρικού Διαβαλκανικού όπου λειτουργεί εστιατόριο για εξυπηρέτηση των συνεργατών, των ασθενών και των 

συγγενών τους στο νοσοκομείο.  

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Η Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις 

υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς.  

 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

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

περιβάλλοντος και αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της. 
 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις, τα δάνεια των τραπεζών. 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 έχει απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα, και για τον λόγο αυτό εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την ισοτιμία $/€ και δεν αντισταθμίζεται καθώς 

δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση. 
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 (ii) Κίνδυνος τιμής 

 

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

κατατάσσονται στον Ισολογισμό ως χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

 

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές 

ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος 

επιτοκίου της Εταιρείας αυξάνεται από τις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις 

δύνανται να υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών 

επιτοκίου. Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού 

(euribor), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας για την χρήση 2014 και 2013 καθώς 

και στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 (sensitivity analysis) σε μια 

μεταβολή (αύξηση/μείωση) του επιτοκίου (euribor) κατά 0,5%. 

 

 Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 2014 2013 

 
+0,5% -0,5% +0,5% -0,5% 

Αποτέλεσμα χρήσεως, κέρδος /(ζημιά) (11) 11 (11) 11 

Ίδια Κεφάλαια, κέρδος /(ζημιά) 

 

(11) 

 

11 

 

(11) 
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β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των 

σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. 

 Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 2014 2013 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 459 130 

Εμπορικές απαιτήσεις 32.177 29.665 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 336 765 

ΣΥΝΟΛΟ 32.972 30.560 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων αφορά απαίτηση από την Μητρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Η Μητρική εφαρμόζει κατάλληλο σχέδιο ενεργειών για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων ρευστότητας και την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της ίδιας αλλά και των θυγατρικών 

της. 

 

Για τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις καθώς και για τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 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.  
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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 ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. 

 

 

Εταιρεία κατά την 31.12.2013 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Δανεισμός 
2.250 0 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 18.308 0 0 

Σύνολο 
20.558 0 0 

 

Εταιρεία κατά την 31.12.2014 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Δανεισμός 
2.250 0 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 20.714 0 0 

Σύνολο 22.964 0 0 
 

 

 

δ) Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της εταιρείας 

 

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει σημαντική έκθεση και εξάρτηση από τη Μητρική, η οποία τελευταία 

αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται από την πλευρά της Μητρικής με 

το σχέδιο δράσης που έχει εκπονήσει και εφαρμόζει, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου. Το ανωτέρω πλαίσιο δράσης εκτιμάται ότι θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλιστεί 

η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Μητρικής και κατά επέκταση και της Εταιρείας. 

 

 

ε) 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. 

 

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό 

χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός 

(συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό) 

μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται 

στον ισολογισμό συν το καθαρό χρέος. 

 Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 2014 2013 

Συνολικός Δανεισμός 2.250 2.250 

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα 459 130 

Καθαρό χρέος 1.791 2.120 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 11.171 11.824 

Σύνολο κεφαλαίου 12.962 13.944 

Συντελεστής μόχλευσης 13,82% 15,20% 

 

Ο συντελεστής μόχλευσης παρουσίασε σημαντική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2013 λόγω 

της αύξησης των χρηματικών διαθεσίμων και τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά το τέλος της κλειόμενης 

χρήσης 
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στ) 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.  

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

την πραγματική τους αξία. 

 

 

 

ΚΗΦΙΣΙΑ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 

  

  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

  

  

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΕΖΕΡΙΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ 

  

  

ΜΕΛΟΣ  

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ   

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

 

 

Γεώργιος Αποστολόπουλος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

«ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» 

 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 

χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 

μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η 

διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 

τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

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

οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

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

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

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε..» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική 

της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έμφαση Θέματος 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3β υποπ. (δ) των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται η 

αντιμετώπιση του κινδύνου λόγω εξάρτησης από τη μητρική εταιρεία. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε 

σχέση με το θέμα αυτό. 

 

 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης  Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 

H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

Ζερβίνη Ελένη 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 29261 

 

 

 
 

Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 

Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 153 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ 

2013 

 

            

        

            

  Σημειώσεις   2014   2013 

            

ΕΣΟΔΑ:           

Καθαρές πωλήσεις     9.033.186,81   7.197.886,35 

Κόστος πωλήσεων 6   (7.661.712,25)   (5.670.028,78) 

           

Μεικτό κέρδος     1.371.474,56   1.527.857,57 

           

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 7   (2.158.428,05)   (2.167.797,61) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 8   657.305,73   832.425,92 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 9   (98.478,56)   (120.151,20) 

           

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ     (228.126,32)   72.334,68 

Φόροι εισοδήματος 10   (219.212,63)   (273.181,32) 

           

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΕΣ     (447.338,95)   (200.846,64) 

            

            

            

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ 2013 

 

            

        

            

  Σημειώσεις   2014   2013 

            

Καθαρό κέρδος:     (447.338,95)   (200.846,64) 

Λοιπά συνολικά έσοδα τα οποία 

δεν μπορούν μελλοντικά να 

μεταφερθούν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων:        

Αναγνωρισμένα αναλογιστικά 

κέρδη / (ζημιές) πρόβλεψης για 

αποζημίωση προσωπικού   (18.276,46)  (6.218,57) 

Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος 

με συστατικά στοιχεία λοιπών 

συνολικών εσόδων   4.751,88  2.713,13 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:     (13.524,58)  (3.505,44) 

        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους:    (460.863,53)   (204.352,08) 

        

            

            

            

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Υ 2013 

      31 Δεκεμβρίου   31 Δεκεμβρίου 

 Σημειώσεις   2014   2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώματα πάγια στοιχεία 11   1.496.196,45  2.090.201,42 

Ασώματα πάγια στοιχεία 12   2.079,44  3.529,40 

      

Συμμετοχές σε θυγατρικές 13   0,00  80.712,50 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     3.179,19  3.179,19 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 10   86.032,09  80.408,38 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων     1.587.487,17  2.258.030,88 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Αποθέματα 14   66.327,02  62.236,05 

Εμπορικές απαιτήσεις 15   32.177.520,59  29.665.136,62 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 16   336.451,88  765.390,45 

Χρηματικά διαθέσιμα 18   459.025,58   130.470,66 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων     33.039.325,07   30.623.233,78 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     34.626.812,24   32.881.264,66 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ            

Μετοχικό κεφάλαιο 19   1.860.000,00   1.860.000,00 

Υπέρ το άρτιο     1.825.018,63   1.825.018,63 

Κέρδη εις νέον     6.687.720,25   5.463.753,25 

Τακτικό, αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά 20   797.874,24   2.675.145,93 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     11.170.613,12   11.823.917,81 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 22   75.189,68   53.560,01 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    0,00   0,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων     75.189,68   53.560,01 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Εμπορικές υποχρεώσεις 23   20.391.128,87   18.168.013,44 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες  

υποχρεώσεις 25   323.119,71   139.858,77 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 24   2.250.000,00   2.250.000,00 

Φόροι πληρωτέοι     416.760,86   445.914,63 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων     23.381.009,44   21.003.786,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      34.626.812,24   32.881.264,66 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2014 ΚΑΙ 2013 

 

  
Μετοχικό 

κεφάλαιο   Υπέρ το άρτιο   

Τακτικό, 

αφορολόγητα 

και λοιπά 

αποθεματικά   

Κέρδη εις 

νέον   

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο,  1 Ιανουαρίου 

2014 1.860.000,00   1.825.018,63   2.675.145,93   5.463.753,25   11.823.917,81 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα χρήσεως 2014             (460.863,53)   (460.863,53) 

Μεταβολές αποθεματικών 

από διανομή     (1.877.271,69)  1.877.271,69  0,00 

Μερίσματα πληρωθέντα 

στους μετόχους             (192.441,17)   (192.441,17) 

Υπόλοιπο,  31 Δεκεμβρίου 

2014 1.860.000,00   1.825.018,63   797.874,24   6.687.720,25   11.170.613,12 

          

  
Μετοχικό 

κεφάλαιο   Υπέρ το άρτιο   

Τακτικό, 

αφορολόγητα 

και λοιπά 

αποθεματικά   

Κέρδη εις 

νέον   

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο,     1 Ιανουαρίου 

2013 1.860.000,00   1.825.018,63   2.675.145,93   5.668.105,33   12.028.269,89 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα χρήσεως 2013             (204.352,08)   (204.352,08) 

Μεταβολές αποθεματικών 

από διανομή         0 

Μερίσματα πληρωθέντα 

στους μετόχους                  0 

Υπόλοιπο,     31 

Δεκεμβρίου 2013 1.860.000,00   1.825.018,63   2.675.145,93   5.463.753,25   11.823.917,81 

          

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ 2013 

 

   2014  2013 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη χρήσεως προ φόρων    (228.126,32)  72.334,68 

Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από 

λειτουργικές δραστηριότητες:      

Αποσβέσεις   595.746,83  273.493,86 

(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση παγίων   (3,00)  0,00 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού (πλέον/(μείον) 

αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)   1.692,85  3.524,36 

Προβλέψεις για επισφαλείς    0,00  34.358,37 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   (224,94)  (246,00) 

Χρεωστικοί τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα   150.841,00  158.182,20 

Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων   (52.137,50)  (37.785,00) 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου 

κίνησης   
 

467.788,92  503.862,47 

(Αύξηση)/Μείωση σε:      

Αποθέματα   (4.090,97)   (23.100,27)  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις   (2.083.445,40)  6.124.402,24 

Υποχρεώσεις   2.343.653,55  (6.136.763,82) 

Τόκοι πληρωθέντες   (149.180,64)  (158.182,20) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες   (378.956,58)  (220.241,40) 

Ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές 

δραστηριότητες   195.768,88  89.977,02 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:      

Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων   (288,90)  (14.072,62) 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα   224,94  246,00 

Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων   85.000,00  0,00 

Μερίσματα εισπραχθέντα    47.850,00  37.785,00 

Ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές 

δραστηριότητες   132.786,04  23.958,38 

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες      

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων   0,00  0,00 

 Μερίσματα πληρωθέντα   0,00  0,00 

Ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες   0,00  0,00 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων   328.554,92  113.935,40 

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους   130.470,66  16.535,26 

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους   459.025,58  130.470,66 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

 
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. («η Εταιρεία») είναι ανώνυμη Εταιρεία που ιδρύθηκε και στεγάζεται στην 

Ελλάδα στη διεύθυνση: Φιλαδελφέως και Κεφαλαρίου 1, στον Δήμο Κηφισιάς. Η κύρια δραστηριότητα της 

Εταιρείας είναι η παραγωγή και η εμπορία ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων. 

 

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. 

 

Ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2014 ήταν 19 υπάλληλοι. 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

 
(α) Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, 

(εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν 

υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. Επίσης, οι 

οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους. 

 
(β) Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις: Η Εταιρεία, έως την 31 Δεκεμβρίου 2004, τηρούσε τα 

λογιστικά της βιβλία και ετοίμαζε τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 

2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής, η Εταιρεία, 

σαν θυγατρική του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, 

συντάσσει τις καταστατικές της οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Όπως όμως παρέχεται το δικαίωμα εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία με βάση τις διατάξεις της 

ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά με τη υποχρέωσή της που περιγράφηκε 

στην προηγούμενη παράγραφο, για τη σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων, διενεργούνται 

εξωλογιστικές εγγραφές ώστε αυτές να προσαρμοστούν και αναμορφωθούν κατάλληλα προκειμένου να 

συμφωνούν με τα ΔΠΧΑ.  
 

(γ) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις 

οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, στις 23 Μαρτίου 2015. 
 

 

(δ) Χρήση Εκτιμήσεων: Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η 

διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του 

ενεργητικού και παθητικού την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια 

της χρήσεως. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
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3α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων οικονομικών 

καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 

(α)Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες: Οι συμμετοχές της Εταιρείας στις συγγενείς της αποτιμώνται στο 

κόστος κτήσεως μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

 

(β)Ασώματες Ακινητοποιήσεις: Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αποτελούνται από λογισμικά προγράμματα. Η 

αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και 

κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη 

κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Αυτά αποσβένονται 

βάσει της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία έχει οριστεί στα τρία έτη. 

 

(γ)Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την πραγματοποίησή 

του. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Τα κόστη που 

πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού προγράμματος αναγνωρίζονται σαν ασώματο πάγιο 

στοιχείο μόνο όταν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 38 «Ασώματες Ακινητοποιήσεις». 

 

(δ)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.  

 

Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων 

πωλήσεων και του αναλογούντα ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί 

κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. 

 

Τόκοι: Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 

 

Μερίσματα 

Tα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα απόληψης τους έχει εγκριθεί από τα αρμόδια 

όργανα των εταιρειών που τα διανέμουν. 

 

(ε)Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα πάγια, αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος 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 απομάκρυνση ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την 

οποία απομακρύνεται το εν λόγω πάγιο. 

 

(στ)Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές οι οποίοι 

αντανακλούν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. 

Τα ποσοστά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 
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Κατηγορία Ωφέλιμη Ζωή 

Κτίρια 25 έτη 

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 10 έτη 

Μηχανήματα και εξοπλισμός 10 έτη 

Μεταφορικά μέσα 6 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 

 

(ζ)Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: 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 οικιοθελώς, 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. 

 

(η)Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων καθορίζεται με βάση το 

μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης 

στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα 

εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα 

αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.  

 

(θ)Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων 

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

 

(ι)Χρηματικά Διαθέσιμα: 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. 

 

(κ) Μετοχικό κεφάλαιο: 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.  

 

(λ) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις: Όλες οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο 

κόστος. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα δάνεια εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται βάσει της τιμής 

κλεισίματος της εκάστοτε ημερομηνίας ισολογισμού. Τα έξοδα τόκων αναγνωρίζονται επί τη βάση του 

δεδουλευμένου. 

 

(μ)Τραπεζικός Δανεισμός: Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο 

αντανακλά την εύλογή τους αξία μειωμένη με τα σχετικά έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  
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 (ν)Κόστη Δανεισμού: Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο στη περίοδο κατά την οποία 

πραγματοποιούνται. 

 

(ξ)Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού 

υπολογίζονται στη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος 

της χρήσης με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της 

αναμενόμενης εργασιακής ζωής.  

 

Οι σχετικές προβλέψεις της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στις συνημμένες 

καταστάσεις αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες 

κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, 

τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης 

υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος 

κατοχυρωθούν.  

 

(ο)Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο 

Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και 

ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου 

μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την 

συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών 

παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για 

την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 

 

(π)Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): 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 Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, προβλέψεις για πρόσθετους 

φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και από 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 του ισολογισμού 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 του ισολογισμού 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 του ισολογισμού.  

 

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. 
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(ρ)Κρατικές Επιχορηγήσεις: Οι επιχορηγήσεις που αφορούν την επιδότηση ενσώματων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται στην εύλογη τους αξία όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν. Οι επιχορηγήσεις αυτές 

καταχωρούνται ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε 

ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των επιχορηγούμενων παγίων, αφαιρετικά 

των αντίστοιχων εξόδων αποσβέσεων. 

 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται αφαιρετικά αυτών των εξόδων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου που απαιτείται για την συστηματική συσχέτιση τους με τα επιχορηγούμενα έξοδα. 

 

(σ)Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: 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 ισολογισμού 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 οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής 

πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 

(τ)Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

 

(υ)Επενδύσεις και λοιπά (πρωτογενή) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Τα (πρωτογενή) 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ 39, 

ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από της εξής τέσσερις κατηγορίες: 

 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 

 Απαιτήσεις και δάνεια, 

 Επενδύσεις διακρατούμενες έως την λήξη τους, και  

 Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις.  

 

Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που 

αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις των άμεσων δαπανών 

απόκτησης/συναλλαγής.  

 

Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται μετά την αρχική 

αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.  

 

(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: 

 

Πρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας που περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με 

σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση των συγκεκριμένων 

στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 

(ii) Απαιτήσεις και δάνεια: 

 

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα (και που είναι εκτός των συνήθων 

πιστωτικών ορίων της Εταιρείας), αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως όταν τα σχετικά 

κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς της και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.  
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 (iii) Επενδύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη: 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) με προσδιοριζόμενες ροές και προκαθορισμένη 

λήξη κατηγοριοποιούνται σαν διακρατούμενα έως την λήξη, όταν η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την 

δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη. Επενδύσεις οι οποίες διακρατούνται για αόριστο ή με 

προκαθορισμένο διάστημα δεν μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι διακρατούμενες ως την 

λήξη επενδύσεις αποτιμώνται, μετά την αρχική καταχώρηση, στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο 

του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν τα σχετικά 

κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.  

 

(iv) Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις: 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία από 

τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σαν διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις. Μετά 

την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία και τα 

προκύπτοντα κέρδη και ζημίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριμένο κονδύλι της καθαρής θέσης μέχρι 

την πώληση ή την διαγραφή ή την απομείωση της επένδυσης, χρήση κατά την οποία τα σωρευμένα κέρδη ή 

ζημίες, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 

Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εμπορεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά 

προκύπτει από την σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία κλεισίματος. 

Αναφορικά με τις επενδύσεις που δεν εμπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση 

σχετικές τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αμφοτεροβαρείς συναλλαγές 

παρόμοιων επενδύσεων, αναφορά στην χρηματιστηριακή αξία μίας άλλης επένδυσης με παρεμφερή 

χαρακτηριστικά με αυτά της αποτιμώμενης, ανάλυση προεξοφλημένων χρηματοροών και μοντέλα 

αποτίμησης επενδύσεων.  

 

(φ) Πληροφορίες Κατά Λειτουργικό Τομέα Δραστηριότητας: Η Εταιρεία δεν παρέχει χρηματοοικονομικές 

και άλλες πληροφορίες αναφορικά με λειτουργικούς του τομείς ή συναθροίσεις λειτουργικών τομέων που 

πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Λειτουργικοί τομείς είναι τμήματα μιας οντότητας για τα οποία υπάρχουν 

διαθέσιμες, ιδιαίτερες χρηματοοικονομικές πληροφορίες και οι οποίες αξιολογούνται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα από την Διοίκηση, με σκοπό την κατανομή πόρων και την αξιολόγηση αποδόσεων.  

 

(χ) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων: Το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών, έχουν ήδη εκδώσει μία σειρά νέων λογιστικών 

προτύπων και διερμηνειών ή έχουν τροποποιήσει υφιστάμενα πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων είναι 

υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2014 και εντεύθεν (εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από 

την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

 
Α) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2014 

 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με κάποιες 

απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης.  
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 

την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου 

θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη 

λογιστική αντιστάθμισης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία 

θα εξετάσει την επίδραση αυτού, όταν το τελικό πρότυπο εκδοθεί. 

 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015) 

Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά τη μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 

και ΔΛΠ 39» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 «Λογιστική Αντιστάθμισης», την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης 

του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και 

αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της 

οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη 

τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την ΕΕ.  

 

ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Τιμών 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. 

Το ΣΔΛΠ έχει προγραμματίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήματα τιμολογιακής ρύθμισης και σχεδιάζει να 

δημοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέμα αυτό εντός του 2014. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων του 

συνολικού έργου για δραστηριότητες με ρυθμιζόμενες τιμές, το ΣΔΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το ΔΠΧΑ 14 

ως προσωρινό μέτρο. Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε εκείνους που εφαρμόζουν πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να 

συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τα ποσά που αφορούν σε τιμολογιακές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του προηγούμενου πλαισίου λογιστικών αρχών όταν υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η 

συγκρισιμότητα με τις οντότητες που εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ και δεν αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το 

πρότυπο απαιτεί όπως η επίδραση της τιμολογιακής ρύθμισης να παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. 

Μια οικονομική οντότητα που παρουσιάζει ήδη ΔΠΧΑ οικονομικές καταστάσεις δεν δύναται να εφαρμόσει 

το πρότυπο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκεται 

στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την η μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. 

Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από 

μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων 

ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των 

κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν 

αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες 

γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις 

υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων 

σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοκετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 

τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 
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Β) Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα 

σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 

(τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Επιτρέπεται η πρόωρη 

εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Οι κυριότεροι όροι των 

προτύπων είναι οι εξής: 

 
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 

παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού 

παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 

παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία 

οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο 

αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (ή 

δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι 

μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Το νέο πρότυπο 

παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο 

(protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης/πρακτορευομένου.  

 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε 

δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν 

είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι 

συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 

συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.  

 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και 

μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες. Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες 

ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο 

σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.  

 
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού 

συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης»  

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες 

μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 

γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου 

κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με 

συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 
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ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).  

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 δίνει τον ορισμό της εταιρείας επενδύσεων και αναφέρει την περίπτωση κατά 

την οποία οι θυγατρικές της μπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και 

παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων δύνανται να μην ενοποιούν τις 

περισσότερες από τις θυγατρικές τους, παρότι ασκείται έλεγχος, και να τις λογιστικοποιούν ως επενδύσεις σε 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που 

χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. 

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα 

αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 

27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 

επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν στις ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις.  

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις 

σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά 

με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου 

της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 

δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.  

 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2014).  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) τη γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μία ζημιά απομείωσης και β) 

λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει 

αναγνωριστεί ή αναστραφεί μία ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η 

ανακτήσιμη αξία όταν μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά 

στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση.  

 
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2014). 

Αυτή η διερμηνεία ορίζει το λογιστικό χειρισμό μίας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από 

την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση 

του οποίου θα πρέπει να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την 

αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική 

νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 

αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες 

επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση»: (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει 

οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν 

κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 

συνθήκες.  
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ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014). 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι 

ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που 

υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά 

συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν 

θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε 

ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια 

και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο 

όπως τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς 

φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς 

φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης 

προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές 

τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 

Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός 

επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με 

την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή 

κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η 

ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). 

Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 

αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της 

συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις 

γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από 

την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2016)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών 

τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Γ) Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιουλίου 2014)  

Οι κάτωθι τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές στα κάτωθι ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των 

αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Συμβουλίου.  

  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο 

απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας».  

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής 

θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως 

κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής 

θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των 

λειτουργικών τομέων. 

 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης 

είναι ασήμαντη.  

 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η 

προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια 

οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.  

 
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει 

υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της 

οικονομικής οντότητας. 

 

Δ) Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ 

ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του 

ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ. 

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού 

οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της 

από κοινού δραστηριότητας. 
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ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (“portfolio exception”) έχει εφαρμογή σε όλα τα 

συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής 

του ΔΛΠ 39&ΔΠΧΑ 9. 

 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι 

αμοιβαίως αποκλειόμενα.  

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να 

ακολουθήσει είτε την προγενέστερη είτε τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρημένου προτύπου όταν επιτρέπεται η 

πρόωρη υιοθέτησή του. 

 

Ε) Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από 

«διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή 

στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

 

 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν 

οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει 

μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν 

απαιτείται από το ΔΛΠ 34. 

 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις 

παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο 

παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην 

ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

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

Οικονομικές του Καταστάσεις. 
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3β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: 

 

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

τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα δάνεια των τραπεζών. 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 έχει απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα, και για τον λόγο αυτό εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την ισοτιμία $/€ και δεν αντισταθμίζεται καθώς 

δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση. 

 

(ii) Κίνδυνος τιμής 

 

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

κατατάσσονται στον ισολογισμό ως χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

 

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές 

της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου της 

Εταιρείας αυξάνεται από τις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύνανται να 

υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου.  

 

Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (euribor), 

έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας για την χρήση 2014 και 2013 καθώς 

και στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013. (sensitivity analysis) σε μια 

μεταβολή (αύξηση/μείωση) του επιτοκίου (euribor) κατά 0,5%. 

 

 Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 2014 2013 
 +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% 

Αποτέλεσμα χρήσεως, κέρδος /(ζημιά) (11) 11 (11) 11 

Ίδια Κεφάλαια, κέρδος /(ζημιά) 

 

(11) 

 

11 

 

(11) 

 

11 

 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των 

σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. 

 

 Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 2014 2013 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα  459 130 

Εμπορικές απαιτήσεις 32.177 29.665 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 336 765 

ΣΥΝΟΛΟ 32.972 30.560 
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Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων αφορά απαίτηση από την Μητρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Η Μητρική εφαρμόζει κατάλληλο σχέδιο ενεργειών για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων ρευστότητας και την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της ίδιας αλλά και των θυγατρικών 

της. 
 

Για τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις καθώς και για τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 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 ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. 
 

Εταιρεία κατά την 31.12.2013 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 
Δανεισμός 2.250 0 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

18.308 

 

0 

 

0 

Σύνολο 20.558 0 0 

 

Εταιρεία κατά την 31.12.2014  (ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 
Δανεισμός 2.250 0 0 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 20.714 0 0 
Σύνολο 22.964 0 0 

 

δ) Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της εταιρείας 

 

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει σημαντική έκθεση και εξάρτηση από τη Μητρική, η οποία τελευταία 

αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται από την πλευρά της Μητρικής με 

το σχέδιο δράσης που έχει εκπονήσει και εφαρμόζει, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου. Το ανωτέρω πλαίσιο δράσης εκτιμάται ότι θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλιστεί 

η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Μητρικής και κατά επέκταση και της Εταιρείας. 

 

ε) 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. 

 

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό 

χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός 

(συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό) 

μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται 

στον ισολογισμό συν το καθαρό χρέος. 

 

 Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 2014 2013 

Συνολικός Δανεισμός 2.250 2.250 

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα 459 130 

Καθαρό χρέος 1.791 2.120 
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 11.171 11.824 

Σύνολο κεφαλαίου 12.962 13.944 

Συντελεστής μόχλευσης 13,82% 15,20% 

 

Ο συντελεστής μόχλευσης παρουσίασε σημαντική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2013 λόγω 

της αύξησης των χρηματικών διαθεσίμων και τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά το τέλος της κλειόμενης 

χρήσης 

 

στ) 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.  

 

Η Εταιρεία τις χρήσεις 1/1-31/12/2014 και 1/1-31/12/2013 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 

 

 Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 Λογιστική αξία Εύλογη αξία 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία 

2014 2013 2014 2013 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3 3 3 3 

Εμπορικές απαιτήσεις 32.178 29.665 32.178 29.665 

Προκαταβολές και λοιπές 

απαιτήσεις 336 765 336 765 

 

Χρηματικά διαθέσιμα 459 130 459 130 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις     

Εμπορικές υποχρεώσεις 20.391 18.168  20.391 18.168  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 2.250 2.250 2.250 2.250 

Δεδουλευμένες και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 323 140 323 140 
 

 

3γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 

 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, να επιλέξει τις 

καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με την μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει 

καταστάσεων και συναλλαγών. 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 βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων 

θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες έχουν ως 

εξής: 
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Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και σχετική αβεβαιότητα: 

 

(α) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: 

 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12, υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα 

καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση 

καθώς και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. 

Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν 

καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Σημείωση 10. 

 

(β) Απομειώσεις απαιτήσεων: 

 

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. Η 

Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης 

προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και 

λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν 

βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 

(γ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων: 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Κατά 

την 31 Δεκεμβρίου 2014 η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 

χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 

 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: 

 

Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως 

εξής: 

 
 31/12/2014 31/12/2013 

   

Μισθοί και ημερομίσθια και λοιπές παροχές 831.153,69 517.352,99 

Εργοδοτικές εισφορές 134.084,64 140.506,05 

Λοιπά  121,95 0,00 

 Αποζημιώσεις προσωπικού  1.692,85 11.415,09 

Αμοιβές Δ.Σ. 0,00 111.795,62 

Σύνολο Μισθοδοσίας 967.053,13 781.069,75 

Μείον: έξοδα που ενσωματώθηκαν στο κόστος 

παραγωγής 80.220,48 (87.747,04) 

Έξοδα Μισθοδοσίας (Σημείωση 7)  886.832,65 693.322,71 

 

5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: 

 

Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνημμένες καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 31/12/2014 31/12/2013 

   

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (Σημείωση 11) 594.296,87 273.327,21 

Απόσβεση ασώματων ακινητοποιήσεων (Σημείωση 12) 1.449,96 166,65 

Σύνολο  595.746,83 273.493,86 

Μείον: αποσβέσεις που χρεώθηκαν στο κόστος παραγωγής (38.854,29) (69.500,00) 

Έξοδα Αποσβέσεων (Σημείωση 7) 556.892,54 203.993,86 
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6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 
 31/12/2014 31/12/2013 

Μισθοδοσία (Σημείωση 4) 80.220,48 87.747,04 

Αποσβέσεις (Σημείωση 5) 38.854,29 69.500,00 

Αναλώσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 7.478.000,06 5.451.711,21 

Αμοιβές τρίτων 0,00 0,00 

Παροχές τρίτων 61.812,03 59.649,36 

Λοιπά 2.825,39 1.421,17 

Σύνολο 7.661.712,25 5.670.028,78 

 

7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 

 

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται 

ως εξής: 

 
 31/12/2014 31/12/2013 

Μισθοδοσία (Σημείωση 4) 886.832,65 693.322,71 

Αμοιβές τρίτων 34.717,49 333.576,75 

Αποσβέσεις (Σημείωση 5) 556.892,54 203.993,86 

Παροχές τρίτων 80.004,95 79.095,40 

Φόροι Τέλη 10.614,26 10.838,51 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 0,00 34.358,37 

Λοιπά 589.366,16 812.612,01 

Σύνολο 2.158.428,05 2.167.797,61 

 

8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ): 
 

Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 31/12/2014 31/12/2013 

(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση παγίων 3,00 0,00 

Λοιπά έσοδα 23.477,66 655,21 

Επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις 0,00 1.118,00 

Έσοδα από αντιστροφή προβλέψεων 34.358,37 2.175,65 

Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις 599.466,70 828.476,06 

Σύνολο 657.305,73 832.425,92 

 

 

9. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ): 
 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 
 31/12/2014 31/12/2013 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων  (149.180,64) (158.182,20) 

Χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης αποζημίωσης 

προσωπικού (1.660,36) 0,00 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (150.841,00) (158.182,20) 

   

Μερίσματα από θυγατρικές εταιρείες 47.850,00 37.785,00 

Κέρδη από πώληση επενδύσεων  4.287,50 0,00 

Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσμίας  224,94 246,00 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 52.362,44 38.031,00 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (98.478,56) (120.151,20) 
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10.  ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: 
 

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

χρήση 2014 είναι 26% (26% την 31η Δεκεμβρίου 2013). 
 

 

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύεται ως εξής: 
 

 31/12/2014 31/12/2013 

Τρέχοντες φόροι εισοδήματος:   

- φόρος εισοδήματος χρήσεως (και μη ενσωματωμένοι 

στο λειτουργικό κόστος φόροι) 220.084,46 290.972,55 

- αναπροσαρμογές που αφορούν φόρους εισοδήματος 

προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (871,83) (17.791,23) 

Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος που 

απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 219.212,63 273.181,32 

 

Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του 

Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 

 

 31/12/2014 31/12/2013 

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος (228.126,32) 72.334,68 

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή (26% και 26%) (59.312,84) 18.807,02 

Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις (φόροι προηγούμενων 

χρήσεων) 0,00 0,00 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 290.966,47 284.783,81 

Φορολογική επίδραση αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής 

συντελεστή φορολογίας () (20.585,41) 

Μη φορολογήσιμο εισόδημα (12.441,00) (9.824,10) 

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων  219.212,63 273.181,32 

 

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 τις χρήσεις 2009 έως και 2010. 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 χρήσεις 2011, 2012 και 2013, χορηγήθηκε σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 

χωρίς επιφύλαξη. Για την χρήση 2014 διεξάγεται έλεγχος στο πλαίσιο χορήγησης Ετήσιου Πιστοποιητικού 

Φορολογικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις  διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.4174/2013. Αν μέχρι 

την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι 

αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Σε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να επιβληθούν 

πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η έκβαση των φορολογικών ελέγχων και το ύψος των 

πιθανολογούμενων πρόσθετων φόρων και προστίμων, είναι δυνατόν να προβλεφθεί ικανοποιητικά και ως εκ 

τούτου, έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέμα αυτό ποσού 60.000 €. 
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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.  
 2014 2013 

Υπόλοιπο έναρξης , 1η Ιανουαρίου 80.408,38 59.904,01 

Χρέωση απευθείας στα ίδια κεφάλαια 4.751,88 2.713,13 

Χρέωση στα αποτελέσματα χρήσεως 871,83 17.791,23 

Υπόλοιπο, 31η Δεκεμβρίου  86.032,09 80.408,38 

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού απεικονίζονται στον επισυναπτόμενο 

ισολογισμό ως εξής: 
 2014 2013 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ενεργητικού/(παθητικού)   

Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης 0,00 0,00 

Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 19.549,32 13.925,60 

Φορολογική αναπροσαρμογή παγίων 66.482,77 66.482,77 

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  86.032,09 80.408,38 

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

έχουν ως εξής: 

 2014 2013 

Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης 0,00 0,00 

Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 871,83 2.449,05 

Φορολογική αναπροσαρμογή ενσώματων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων 0,00 15.342,18 

Σύνολο 871,83 17.791,23 

 

Στην περίπτωση που αφορολόγητα αποθεματικά της Εταιρείας διανεμηθούν στους μετόχους, αυτά θα 

υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά την ημερομηνία της 

διανομής, ενώ στην περίπτωση διανομής του υπολοίπου κερδών εις νέον δεν θα επιβληθεί φόρος 

εισοδήματος.  

 

11. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:  

 

 

Γήπεδα 
Κτήρια και 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 

και εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη (ΑΥΕ) 
Σύνολο 

Κόστος        

1η Ιανουαρίου 2014 152.000,00 1.099.825,98 2.776.820,00 252.035,68 257.053,79 11.798,83 4.549.534,28 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 291,90 0,00 291,90 

Απομείωση 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.704,54) 0,00 (1.704,54) 

Μεταφορές από ΑΥΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις/διαγραφές 
 

0,00 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00  

0,00 

31η Δεκεμβρίου 2014 152.000,00 1.099.825,98 2.776.820,00 252.035,68 255.641,15 11.798,83 4.548.121,64 

        

Σωρευμένες Αποσβέσεις        

1η Ιανουαρίου 2014 0,00 (247.769,36) (1.713.658,74) (251.559,11) (246.345,65) 0,00 (2.459.332,86) 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 
 

(45.943,38) 

 

(545.867,58) 

 

(244,00) 

 

(2.241,91) 
0,00 

 

(594.296,87) 

Πωλήσεις/διαγραφές 0,00 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
1.704,54 0,00 1.704,54 

31η Δεκεμβρίου 2014 0,00 (293.712,74) (2.259.526,32) (251.803,11) (246.883,02) 0,00 (3.051.925,19) 

        

Αναπόσβεστη Αξία         

31η Δεκεμβρίου 2014 152.000,00 806.113,24 517.293,68 232,57 8.758,13 11.798,83 1.496.196,45 
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Γήπεδα 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 

και εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη 

(ΑΥΕ) 

Σύνολο 

Κόστος        

1η Ιανουαρίου 2013 152.000,00 1.099.825,98 2.777.007,56 252.035,68 263.615,78 11.798,83 4.556.283,83 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 10.376,96 0,00 10.376,96 

Μεταφορές από ΑΥΕ 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Πωλήσεις/διαγραφές 0,00 0,00 (187,56) 0,00 (16.938,95) 0,00 (17.126,51) 

31η Δεκεμβρίου 2013 152.000,00 1.099.825,98 2.776.820,00 252.035,68 257.053,79 11.798,83 4.549.534,28 

        

Σωρευμένες 

Αποσβέσεις 

       

1η Ιανουαρίου 2013 0,00 (201.825,98) (1.499.304,75) (239.081,01) (262.020,42) 0,00 (2.203.132,16) 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 (45.943,38) (214.541,55) (11.578,10) (1.264,18) 0,00 (273.327,21) 

Πωλήσεις/διαγραφές  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

0,00 

 

31η Δεκεμβρίου 2013 0,00 (247.769,36) (1.713.658,74) (251.559,11) (246.345,65) 0,00 (2.459.332,86) 

        
Αναπόσβεστη Αξία         

31η Δεκεμβρίου 2013 152.000,00 852.056,62 1.063.161,26 476,57 10.708,14 11.798,83 2.090.201,42 

 

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

περιουσίας της Εταιρείας. Επίσης κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού 

δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.  

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2014 η Εταιρεία δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων 

στοιχείων.  

 
12. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

  

 

 

 Λογισμικά 

προγράμματα 

 

Σύνολο 

Κόστος        

την 1η Ιανουαρίου 2014     27.099,62  27.099,62 

Προσθήκες     0,00  0,00 

την 31 Δεκεμβρίου 2014     27.099,62  27.099,62 

Σωρευμένες αποσβέσεις        

την 1η Ιανουαρίου 2014     (23.570,22)  (23.570,22) 

Προσθήκες     (1.449,96)  (1.449,96) 

την 31 Δεκεμβρίου 2014     (25.020,18)  (25.020,18) 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 

2014  

 

 

 

2.079,44 

 

2.079,44 

 

  

 

 

 Λογισμικά 

προγράμματα 

 

Σύνολο 

Κόστος        

την 1η Ιανουαρίου 2013     23.403,96  23.403,96 

Προσθήκες     3.695,66  3.695,66 

την 31 Δεκεμβρίου 2013  
   

27.099,62 
 

27.099,62 

        

Σωρευμένες αποσβέσεις        

την 1η Ιανουαρίου 2013     (23.403,57)  (23.403,57) 

Προσθήκες     (166,65)  (166,65) 

την 31 Δεκεμβρίου 2013     (23.570,22)  (23.570,22) 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 

2013  

   

3.529,40 

 

3.529,40 
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13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: 

 

Η Εταιρεία είχε την παρακάτω συμμετοχή :  
 

 

 

 

Κύρια 

δραστηριότητα 

Χώρα 

ίδρυσης 

% 

Συμμετοχής 

Λογιστικό 

υπόλοιπο 

2014 

Λογιστικό 

υπόλοιπο 

2013 

MEDICAFE A.E. 

Καφετέρια, 

εστιατόριο Ελλάδα 55% 0,00 

 

80.712,50 

ΣΥΝΟΛΟ    0,00 80.712,50 

 

Πρόκειται για την αξία κτήσεως της συμμετοχής της Εταιρείας στην MEDICAFE A.E., της οποίας οι 

μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών (βλ. σημείωση 3α). Οι ανωτέρω μετοχές 

μεταβιβάστηκαν (πωλήθηκαν) βάσει Ιδιωτικού Συμφωνητικού στις 22/12/2014 με τίμημα 85.000,00€.. 

 

Τα μερίσματα της Εταιρείας MEDICAFE A.E. για την χρήση 2014, τα οποία εγκρίθηκαν στο έτος 2014 

ανέρχονται στο ποσό 47.850,00 € (βλ. σημείωση 9). 

 

14.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 

 

 Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 

 
 2014 2013 

Α’ ύλες και αναλώσιμα 2.147,13 1.722,52 

Εμπορεύματα 64.179,89 60.513,53 

Σύνολο 66.327,02 62.236,05 

 

15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 2014 2013 

Πελάτες  32.175.832,89 29.665.849,68 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (0.00) (34.358,37) 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 0,00 0,00 

Γραμμάτια εισπρακτέα 1.687,70 33.645,31 

Λοιπές Απαιτήσεις 0,00 0,00 

Σύνολο 32.177.520,59 29.665.136,62 

 

Ειδικότερα για τις απαιτήσεις από πελάτες παρατίθεται και η κατωτέρω ανάλυση ενηλικίωσης: 

 
 2014 2013 

Πελάτες (<30 ημέρες) 548.747,74 1.381.047,54 

Πελάτες (30-60 ημέρες) 734.816,06 384.890,17 

Πελάτες (60-90 ημέρες) 578.506,88 356.945,63 

Πελάτες (90-180 ημέρες) 1.355.781,18 1.118.746,96 

Πελάτες (181-365 ημέρες) 3.262.227,82 3.372.816,64 

Πελάτες (>365 ημέρες) 25.695.753,21 23.051.402,74 

 32.175.832,89 29.665.849,68 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων αφορά απαίτηση από την Μητρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και συνεπώς πρόκειται για απαίτηση χωρίς πιστωτικό κίνδυνο. 
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16. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

 

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 2014 2013 

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 0,00 0,00 

Χρεώστες διάφοροι 326.813,43 271.620,23 

Δεδουλευμένα έσοδα 0,00 0,00 

Προπληρωμένα έξοδα 9.108,45 492.770,22 

Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 530,00 1.000,00 

Λοιπά 0,00 0,00 

Σύνολο 336.451,88 765.390,45 

 

 

17. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: 

 

Η Εταιρία 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.  

 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών με συνδεδεμένες έχουν ως κάτωθι: 

Απαιτήσεις από: 2014 2013 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 31.910.816,09 29.421.171,24 

ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 553,60 553,60 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 902,71 902,71 

MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER 15.181,12 20.615,91 

MEDSANA SRL (BIOAXIS SRL) 0,00 0,00 

ΓΑΙΑ Α.Ε. 0,00 0,00 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 0,00 0,00 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε. 0,00 1.410,08 

G.APOSTOLOPOULOS HOLDINGS SA 0,00 0,00 

HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E. 7.297,72 7.297,72 

Σύνολο 31.934.751,24 29.451.951,26 

 
 

Υποχρεώσεις προς: 2014 2013 

LA VIE AEAEZ 0,00 0,00 

MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER 500,00 500,00 

DOMINION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. 5.616,00 4.713,00 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 416.611,73 330.475,67 

Σύνολο 422.727,73 335.688,67 

 

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες αναλύονται ως εξής: 

 Αγορές  Αγορές  Έσοδα  Έσοδα 

 1/1/-31/12/2014 1/1/-31/12/2013 1/1/-31/12/2014 1/1/-31/12/2013 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 15.901,05 15.686,81 8.933.017,60 7.101.840,91 

LA VIE AEAEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 

DOMINION - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEDSANA BUCHAREST 

MEDICAL CENTER 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΓΑΙΑ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 

G. APOSTOLOPOULOS HOL. 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε. 0,00 0,00 

 

0,00 

 

0,00 

MEDICAFE AE 0,00 0,00 47.850,00 37.785,00 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 78.922,39 81.232,35 0,00 0,00 

Σύνολο 94.823,44 99.118,04 8.980.867,60 7.139.625,91 
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 2014 2013 

Υποχρεώσεις από ή προς τα 

διευθυντικά στελέχη και μέλη 69.217,62 27.432,89 

 

Αμοιβές διοικητικών στελεχών 

και μελών της Διοίκησης 

 

 

525.264,93 

 

 

565.650,48 

 

 

18. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι: 

 
 2014 2013 

Ταμείο 323,29  1.802,71  

Καταθέσεις σε τράπεζες   

 - καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 458.702,29 128.667,95 

Σύνολο 459.025,58 130.470,66 

 

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με τα εκάστοτε διαμορφωμένα επιτόκια που καθορίζονται από αυτές. 

 

 

19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχονταν σε € 1.860.000 και αποτελούνταν 

από 6.000.000 μετοχές αξίας € 0,31 η κάθε μία. 

 

Το υπέρ το άρτιο € 1.825.018,63 προέκυψε από εισφορές κεφαλαίου από τους μετόχους που συντελέστηκε σε 

παρελθούσα χρήση. 

 

 

20. ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: 
 

Το τακτικό, αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά αναλύονται όπως παρακάτω: 
 

 2014 2013 

Τακτικό αποθεματικό 620.000,00 620.000,00 

Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά 177.874,24 369.929,79 

Ειδικά αποθεματικά 0,00 1.684.830,52 

Λοιπά 0,00 385,62 

 797.874,24 2.675.145,93 

 

Τακτικό Αποθεματικό: Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται να σχηματίσουν το 

5% τουλάχιστον των ετησίων καθαρών τους κερδών, όπως αυτά απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, σε 

τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο 

με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το ανωτέρω αποθεματικό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της Εταιρείας.  
 

Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά: Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα 

αποθεματικά αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί με 15% 

στην πηγή τους. Το συγκεκριμένο έσοδο δεν είναι φορολογητέο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή 

κέρδη από τα οποία μπορούν να σχηματιστούν αντίστοιχα αφορολόγητα αποθεματικά. Με βάση την 

Ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτό το αποθεματικό εξαιρείται του φόρου εισοδήματος, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθεί στους μετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει το συγκεκριμένο 
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αποθεματικό και επομένως δεν έχει προβεί στον υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που θα ήταν 

αναγκαίος κατά την περίπτωση διανομής του αποθεματικού.  

 

Με το άρθρο 72 του Ν.4172/2013, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αφορολόγητα αποθεματικά των 

νομικών προσώπων όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισε πριν την 1.1.2014 και 

τα οποία προέρχονται από αφορολόγητα κέρδη του Ν.2238/1994, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής 

τους μέχρι 31.12.2013, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων του. Από 1.1.2014 και μετά, τα ανωτέρω αποθεματικά 

συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με ζημιές από οποιαδήποτε αιτία που 

προέκυψαν κατά τα τελευταία 5 έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους. Σε περίπτωση όμως διανομής ή 

κεφαλαιοποίησής τους υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%. Από 1.1.2015 δεν 

επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών. 

 

Βάσει των ανωτέρω η Εταιρεία, με την από 30/12/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της έλαβε 

απόφαση διανομής αφορολόγητου αποθεματικού, ύψους € 192 χιλ., αποδίδοντας τον αναλογούντα φόρο. 
 

Ειδικά Αποθεματικά: Η μείωση των εν λόγω αποθεματικών κατά €1.684 χιλ. οφείλεται στην ανακατάταξης 

τους στο υπόλοιπο εις νέον. 

 

 

21.  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 
 

Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται κάθε χρόνο να αναγγέλλουν από τα κέρδη 

τους μέρισμα το οποίο είναι το 35% των κερδών μετά φόρων μετά τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. 

Μέρισμα το οποίο είναι μικρότερο από το 35% των κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού μπορεί να αναγγελθεί και να πληρωθεί με έγκριση του 70% των μετόχων.  

 

Επίσης, ο Ελληνικός εμπορικός νόμος, απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες πρέπει να πληρούνται ώστε 

να μπορούν να διανεμηθούν μερίσματα, ως κάτωθι:  

 

Δεν μπορεί να διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους εφόσον τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως αυτά 

απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, είναι ή μετά από μια τέτοια διανομή θα είναι μικρότερα από το 

μετοχικό κεφάλαιο πλέον των μη διανεμόμενων αποθεματικών. 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνεται στους μετόχους η μη διανομή μερίσματος. H 

προτεινόμενη μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

της Εταιρείας, με την ειδικότερη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/20.  

 

 

22. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: 

 

(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία για 

τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε € 134.084,64 . 
 

(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία 

οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της 

οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή 

συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν 

δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της 

αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 

τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα για 

δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι 

πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής 

της υποχρέωσης.  
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Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στον επισυναπτόμενο ισολογισμό έχει ως ακολούθως: 

 
 2014 2013 

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 53.560,01 43.817,08 
Καταβολή αποζημιώσεων και αντιστροφή πρόβλεψης 0,00 (7.890,73) 

Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

(Σημείωση 4) 1.692,85 11.415,09 

Χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης αποζημίωσης 

προσωπικού (Σημείωση 9) 1.660,36 0,00 

Αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) πρόβλεψης για 

αποζημίωση προσωπικού 18.276,46 6.218,57 

Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης 75.189,68 53.560,01 

 

Μια αναγνωρισμένη εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της 

Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης.  

 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές: Συνέπεια της υιοθέτησης του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 από τον Όμιλο ήταν η 

αλλαγή της λογιστικής πολιτικής σχετικά με την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που 

προέκυψαν από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Τα εν λόγω μεγέθη περιλαμβάνονται στο υπόλοιπο 

εις νεόν της εταιρείας και του Ομίλου και έχουν ως κάτωθι: 

 
Εταιρεία 31/12/2014 31/12/2013 

Αναλογιστικά κέρδη την 1/1 (30.451,62) (24.233,05) 

Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) (18.276,46) (6.218,57) 

Αναλογιστικά κέρδη την 31/12 (48.728,08) (30.451,62) 

 

Οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την 31η Δεκεμβρίου 2013 

έχουν ως κάτωθι: 

 
Βασικές υποθέσεις :  2014 2013 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  1,7% 3,1% 

Ποσοστό αύξησης αμοιβών 3,0% 3,0% 

Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 2,0% 2,0% 

 

Ανάλυση ευαισθησίας: 

Η ποσοστιαία επίδραση στην παρούσα αξία της δέσμευσης καθορισμένων παροχών όταν έχουμε μεταβολή 

του προεξοφλητικού επιτοκίου +/- 0,5% είναι για την 31.12.2014 και 31.12.2013 ως κάτωθι: 

 
 2014 2013 

 

Ποσοστιαία επίδραση στην 

παρούσα αξία της δέσμευσης 

καθορισμένων παροχών 

Ποσοστιαία επίδραση στην 

παρούσα αξία της δέσμευσης 

καθορισμένων παροχών 

Για μεταβολή του προεξοφλητικού επιτοκίου 

+/- 0,5% 
-/+ 7% -/+ 7% 

 

23. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 2014 2013 

Προμηθευτές εσωτερικού 18.801.325,95 17.802.124,34 

Γραμμάτια πληρωτέα 1.067.283,10 203.623,25 

Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες 522.519,82 162.265,85 

Σύνολο 20.391.128,87 18.168.013,44 

 

24. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: 
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Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αναλήψεις με βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί η Εταιρεία με 

την τράπεζα Eurobank. Η χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης πίστωσης παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

 2014 2013 

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 2.250.000,00 2.250.010,00 

Σύνολο 2.250.000,00 2.250.010,00 

 

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων την 31η Δεκεμβρίου 2014 ήταν 6,51% (6,27%  την 

31η Δεκεμβρίου 2013). 

 

 

25. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

Το ποσό αυτών αναλύεται ως εξής: 

 
 2014 2013 

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 29.549,29 32.661,38 

Μερίσματα Πληρωτέα(από Αποθεματικά ν.4172/2003) 155.877,35 0.00 

Πιστωτές διάφοροι 98.195,45 82.137,64 

Δεδουλευμένα έξοδα 0,00 1.916,91 

Λοιπά 39.497.62 23.142,84 

Σύνολο 323.119,71 139.858,77 

 

 

26. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ: 

 

Τα έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που 

έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 και ανέρχονται σε € 70.555,12 ( € 69.848,72 την 31η Δεκεμβρίου 2013).  

 

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής 

μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2013 έχουν ως κάτωθι: 

 
 2014 2013 

Εντός ενός έτους 70.566,32 69.718,52 

1-5 έτη 142.245,84 49.086,85 

Μετά από 5 έτη 0,00 0,00 

 212.812,16 118.805,37 

 

 

27. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 

Δεν υπάρχουν. 
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28. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

     Κηφισιά, 23/03/2015 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΚΟΥΚΟΥΜΑ 
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