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ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ “ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ”
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
1/1/2009-31/12/2009 (22η εταιρική χρήση)
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης
01/01/09-31/12/09 καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις, (ήτοι Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ,
συνοδευμένη από τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τις καταστάσεις, Ταμειακών Ροών, Μεταβολών Ιδίων
Κεφαλαίων, Συνολικών εσόδων 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 2009 προκύπτουν τα κατωτέρω:
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού - Παθητικού στις 31.12.2009 ανήλθε στο ποσό των
50.008.251,92 € από 42.027.913,11€ που ήταν κατά την προηγούμενη χρήση.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Η αξία των στοιχείων του Πάγιου ενεργητικού προ Αποσβέσεων συμπεριλαμβανομένων και των
μακροπρόθεσμων απαιτήσεων ανήλθε στο ποσό των 4.730.963,20€ και μετά από αποσβέσεις στο
ποσό των 3.700.300,19€. Αν συμπεριλάβουμε δε και τους αναβαλλόμενους φόρους στο ποσό των
3.714.641,80€.
Η σύνθεση του Πάγιου ενεργητικού έχει ως ακολούθως:

Αξία Κτήσεως
31/12/08
α)Οικόπεδο
Θέση:Κυρά Βρύση Ίσθμια Κορινθίας
Συνολικού εμβαδού
10.016 τμ.
β)Κτίρια & τεχνικά έργα
Επί του ανωτέρου
οικοπέδου Συνολικού
εμβαδού 2.011 τμ.
γ)Μηχανήματατεχνικές εγκ/σεις
δ)Μεταφορικά μέσα
ε)Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισμός

Μεταβολές
χρήσεως Αξίας
Κτήσεως

Σωρευμένες
αποσβέσεις
την 31/12/09

Αναπ.Αξία
31/12/09

168.064,38

0,00

0,00

168.064,38

1.155.921,22

0,00

-6.456,34

1.149.464,88

2.695.798,56

73.465,21

-600.867,15

2.168.396,62

250.510,69

1.524,99

-155.085,83

96.949,85

277.998,76

574,10

-250.107,07

28.465,79
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στ) Λογισμικά
προγράμματα
ζ)Λοιπές
Μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις

22.751,60

0,00

-18.146,62

4.604,98

84.729,10

-375,41

0,00

84.353,69

4.655.774,31

75.188,89

-1.030.663,01

3.700.300,19

η) Αναβαλλόμενη
φορολογία ενεργητικού

14.341,61
3.714.641,80

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων Ενεργητικού ανέρχεται στο ποσόν των 46.293.610,12 και
αναλύεται ως εξής:
Αποθέματα
1.Εμπορευματα
2.Υποπροϊόντα-Υπολείμματα
3.Πρώτες&βοηθητικές ΄Υλες

202.354,45
45.357,16
2.171,13
249.882,74

Απαιτήσεις
1.Πελάτες
2.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3.Επιταγές εισπρακτέες
4.Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο
5.Χρεώστες διάφοροι
6.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών
7.Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

31.057.407,34
2.553,08
1.510.000,00
90.544,73
2.894.940,70
2.155,00
12.903,76
35.570.504,61

Διαθέσιμα
1.Tαμείο
2.Καταθέσεις όψεως

6.224,43
10.466.998,34
10.473.222,77

Έτσι το σύνολο του Ενεργητικού διαμορφώνεται σε 50.008.251,92 €.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 10.377.011,85 € και αναλύονται ως ακολούθως:
1.Κεφάλαιο(διαιρεμένο σε 6.000.000 μετοχές αξίας 0,31 € εκάστη
2.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
3.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών &

1.860.000,00
1.825.018,63
385,62
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χρεογράφων
5.Τακτικό Αποθεματικό
6.Αφορολόγητα αποθεματικά
7.Ειδικά αποθεματικά
8.Αποτελέσματα εις νέον (κερδών)

620.000,00
210.549,21
1.684.830,52
4.176.227,87
10.377.011,85

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας συνολικού ποσού 39.631.240,07 € αναλύονται ως εξής:
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1.Γραμμάτια πληρωτέα
2.Αναβαλόμενοι φόροι Παθητικού
3.Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού

159.727,29
(13.445,15)
70.892,59
217.174,73

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές
2. Γραμμάτια πληρωτέα
2.Επιταγές πληρωτέες
3.Φόροι τέλη
4.Τράπεζες Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
5.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
6.Πιστωτές διάφοροι
7.Μεταβατικοί λογαριασμοί
παθητικού

31.472.900,47
381.535,07
3.281.421,18
1.884.238,23
2.250.462,99
36.418,68
35.538,71
71.550,01
39.414.065,34

Έτσι το σύνολο του Παθητικού διαμορφώνεται σε 50.008.251,92 €.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στη χρήση του 2009 στο ποσό των 42.434.842,44€ έναντι
29.721.890,92 € του 2008 σημειώνοντας αύξηση κατά 42,77% περίπου.
Η παραπάνω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων σε ειδικά υλικά για
χειρουργεία των αιμοδυναμικών τμημάτων όλων των νοσοκομείων του ομίλου.
Ήδη με νέες προσαρμοσμένες πολιτικές διαμορφώνουμε στην νέα χρονιά το νέο πλαίσιο
λειτουργίας της εταιρίας ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο για την εταιρεία όσο και
για τον όμιλο, επιδιώκοντας να μην υπάρξει αρνητική επίδραση από την πολιτική των ασφαλιστικών
ταμείων που προσβλέπουν στη όλο και μεγαλύτερη συμπίεση του κόστους των
χρησιμοποιούμενων υλικών στα χειρουργεία.
Τα Μικτά Κέρδη ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών περιορίστηκε στο 16,68% για το 2009 από
29,17% το 2008, τα κέρδη χρήσεως προ φόρων σημείωσαν μείωση και περιορίστηκαν στο 11,60%
από 22,83% και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στο 7,46% από 16,87% το 2008.
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων μειώθηκαν στο 47,45% από
58,93% το 2008.
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Τα κυκλοφορούν ενεργητικό ως ποσοστό επί του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε
στο 92,57% το 2009 από 90,70% ενώ ως ποσοστό επί των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
ανήλθε στο 117,45% από 127,51% το 2008. Το σύνολο των υποχρεώσεων ως ποσοστό επί των
Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε στο 381,91% το 2009 από 265,07% το 2008 ενώ το ποσοστό
παγιοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων στο 35,80% από 33,97%.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Το σύνολο των καθαρών κερδών μετά από φόρους της χρήσης ανέρχεται στο ποσό των
3.164.721,70
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει αφού προστεθεί στα κέρδη της χρήσης το
υπόλοιπο εις νέο το οποίο έχει διαμορφωθεί σε 1.011.506,17 €, να μην γίνει διανομή του συνόλου
του υπολοίπου κερδών ύψους 4.176.227,87 €. 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. 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 2009 ήτοι την 31/12/2009 έως
και σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της
εταιρείας εκτός από το γεγονός ότι η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία το αυτόματο σύστημα στάθμευσης
στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επί της Διστόμου 2 και Κηφισίας.
Στόχος της απόφασης να λειτουργήσει με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα ο χώρος στάθμευσης
είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας του και ο περιορισμός στη διαφυγή εσόδων ώστε να
καταστεί η λειτουργία του κερδοφόρα.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που λειτουργεί η εταιρεία μας ήδη από το 2009 κάνει
κάθε δυνατή προσπάθεια να βελτιώσει την απόδοση της, απευθυνόμενη σε νέες αγορές ώστε να
εξασφαλίσει ανταγωνιστικές τιμές ταυτόχρονα με την απαιτούμενη ποιότητα στα είδη που
εμπορεύεται.
Η ένταξη νέων κατηγοριών υλικών όπως Καρδιοχειρουργικά, Μοσχεύματα, Εμφυτεύματα κλπ
διευρύνει τον κύκλο εργασιών συνεισφέροντας στην διατήρηση της κερδοφορίας παρά την δύσκολη
συγκυρία η οποία ασκεί έντονες πιέσεις για περιορισμό των περιθωρίων κέρδους.
Ο περιορισμός των δαπανών στο δημόσιο τομέα υγείας καθιστά την αγορά ευμετάβλητη και
απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση και προσαρμογή της στρατηγικής μας στα νέα δεδομένα που
κάθε φορά διαμορφώνονται.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία διατηρεί δύο υποκατάστημα, ένα στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ασκληπιού 10 εντός
του Ιατρικού Διαβαλκανικού όπου λειτουργεί εστιατόριο και ένα επί της οδού Διστόμου 2 οπού
λειτουργεί υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και οι δύο δραστηριότητες είναι
υποστηρικτικές στη λειτουργία των νοσοκομείων της μητρικής εταιρείας.
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
6
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σχετικές πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων,
οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:
α) Κίνδυνος της αγοράς
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρεία έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, και για τον λόγο αυτό εκτίθεται σε
συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την
ισοτιμία RON/€ και δεν αντισταθμίζεται καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση.
Κίνδυνος τιμής
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των περιορισμένων επενδύσεων της.
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 2009 και 2008
καθώς και στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 και 2008. (sensitivity
analysis) σε μια μεταβολή (αύξηση/μείωση) του επιτοκίου (euribor) κατά 0,5%.
Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
2009

2008

+0,5%

-0,5%

+0,5%

-0,5%

Αποτέλεσμα χρήσεως κέρδος /(ζημιά)

(26)

26

(26)

26

Καθαρή θέση
κέρδος /(ζημιά)

(26)

26

(26)

26

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς
επίσης και τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών
απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.
Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
2009
2008
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

10.473

3.924

Εμπορικές απαιτήσεις

32.661

32.074

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

2.910
46.044

1.754
37.752
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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.
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 31.12.2009(ποσά σε χιλ. ευρώ)
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

2.250

0

0

35.279

160

0

37.529

160

0

δ) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Ο σκοπός της εταιρείας είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να
παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει
μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου.
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 ενοποιημένο ισολογισμό συν το καθαρό χρέος.
Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
2009
Συνολικός Δανεισμός

2008
2.250

5.250

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα
Καθαρό χρέος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

10.473
(8.223)
10.377

3.924
1.326
11.512

Σύνολο κεφαλαίου

2.154

12.838

-381,75%

10,33%

Συντελεστής μόχλευσης

Ο συντελεστής μόχλευσης παρουσίασε σημαντική βελτίωση λόγω της εξόφλησης σημαντικού
μέρους του δανεισμού καθώς και της αύξησης των χρηματικών διαθεσίμων.
.
ε) Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
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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.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη και το προσωπικό της
εταιρείας για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την αναδιοργάνωση της εταιρείας μέσα στην
χρήση που μας πέρασε.
ΚΗΦΙΣΙΑ, 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΟΥΛΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ

ΜΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
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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 «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΙ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 δικλείδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων
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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.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, 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.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34
Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111

Τριαντάφυλλος Δημ. Κωτσαλάς
Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΙ 2008
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

Σημειώσεις

2009

2008

42.434.842,44

29.721.890,92

(35.357.184,43)

(21.050.870,46)

7.077.658,01

8.671.020,46

7

(2.075.674,86)

(1.709.687,91)

8

43.395,90

60.510,00

9

(121.070,32)

(237.528,48)

4.924.308,74

6.784.314,07

(1.759.587,04)

(1.770.018,02)

3.164.721,69

5.014.296,05

ΕΣΟΔΑ:
Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

6

Μεικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Καθαρά χρηματοοικονομικά
έσοδα/(έξοδα)
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Φόροι εισοδήματος
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
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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 2009 ΚΑΙ 2008
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

Σημειώσεις
Καθαρό κέρδος:

2009

2008

3.164.721,69

5.014.296,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους:

3.164.721,69

5.014.296,05

Αποδιδόμενο σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας

3.164.721,69

5.014.296,05

0,00

0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Συναλλαγματικές διαφορές
Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος
με συστατικά στοιχεία λοιπών
συνολικών εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους:

Δικαιώματα μειοψηφίας

Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
Σημειώσεις

31 Δεκεμβρίου

31 Δεκεμβρίου

2009

2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία

11

Ασώματα πάγια στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές

3.611.341,52

3.795.344,04

12

4.604,98

11.510,63

13

80.712,50

80.712,50

3.641,19

4.016,60

14.341,61

19.033,03

3.714.641,80

3.910.616,80

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος

10

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό:
Αποθέματα

14

249.882,74

365.962,82

Εμπορικές απαιτήσεις

15

32.660.505,15

32.073.682,91

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

16

2.909.999,46

1.753.745,24

Χρηματικά διαθέσιμα

18

10.473.222,77

3.923.905,34

46.293.610,12

38.117.296,31

50.008.251,92

42.027.913,11

1.860.000,00

1.860.000,00

Υπέρ το άρτιο

1.825.018,63

1.825.018,63

Κέρδη εις νέον

4.176.227,87

5.311.506,17

2.515.765,35

2.515.765,35

10.377.011,85

11.512.290,15

(13.445,15)

(13.445,15)

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

Τακτικό, αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά

19

20

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Αναβαλλόμενη Φορολογία Παθητικού

10

Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού

22

70.892,59

94.349,70

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

23

159.727,29

541.262,36

217.174,73

622.166,91

24

35.135.856,72

21.346.242,04

26

143.507,40

478.559,90

25

2.250.462,99

5.250.010,00

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Φόροι πληρωτέοι
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.884.238,23

2.818.644,11

39.414.065,34

29.893.456,05

50.008.251,92

42.027.913,11

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 2009 ΚΑΙ 2008
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Μετοχικό κεφάλαιο
Υπόλοιπο,
1 Ιανουαρίου 2008
Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα
χρήσεως 2008
Μερίσματα
πληρωθέντα στους
μετόχους
Υπόλοιπο,
31 Δεκεμβρίου 2008

1.860.000,00

1.860.000,00

Μετοχικό κεφάλαιο
Υπόλοιπο,
1 Ιανουαρίου 2009
Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα
χρήσεως 2009
Μερίσματα
πληρωθέντα στους
μετόχους
Υπόλοιπο,
31 Δεκεμβρίου 2009

1.860.000,00

1.860.000,00

Υπέρ το άρτιο
1.825.018,63

Τακτικό, αφορολόγητα και
λοιπά αποθεματικά
2.515.765,35

1.825.018,63

2.515.765,35

Υπέρ το άρτιο

Τακτικό,
αφορολόγητα και λοιπά
αποθεματικά

1.825.018,63

2.515.765,35

1.825.018,63

2.515.765,35

Κέρδη εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

3.597.210,13

9.797.994,11

5.014.296,05

5.014.296,05

(3.300.000,00)

(3.300.000,00)

5.311.506.18

11.512.290,15

Κέρδη εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

5.311.506,18

11.512.290,15

3.164.721,69

3.164.721,69

(4.300.000,00)

(4.300.000,00)

4.176.227,87

10.377.011,85

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 2009 ΚΑΙ 2008
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
2009

2008

4.924.308,74

6.784.314,07

266.472,48
(23.457,11)

273.024,76
3.062,73

0,00
(27.076,73)
241.784,55

0,00
(13.268,43)
346.311,50

(0,00)

(7,09)

(0,00)
(93.637,50)

(0,00)
(95.507,50)

0,00

0,00

5.288.394,43

7.297.930,04

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

116.080,08
(1.743.076,46)

(299.213,68)
(9.388.013,77)

Υποχρεώσεις

13.073.027,11

2.049.292,39

(241.784,55)

(346.311,50)

(2.689.301,50)

77.724,00

13.803.339,11

(608.592,52)

(75.564,30)

(2.993,21)

Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων

0,00

0,00

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Εισπραχθείσες εγγυήσεις

27.076,73
375,41

13.268,43
1.676,43

0,00

0,00

0,00
93.637,50

861,26
95.507,50

45.525,34

108.320,41

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων

(2.999.547,01)

0,00

Μερίσματα πληρωθέντα
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες

(4.300.000,00)

(3.300.000,00)

(7.299.547,01)

(3.300.000,00)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων

6.549.317,44

(3.800.272,11)

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους

3.923.905,34

7.724.177,45

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους

10.473.222,78

3.923.905,34

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών
ροών από λειτουργικές δραστηριότητες:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Κέρδη/ζημιές από πώληση παγίων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη από πώληση συμμετοχών, χρεογράφων και
παραγώγων
Αποτίμηση συμμετοχών, χρεογράφων και
παραγώγων
Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων
Καθαρά (κέρδη)/ζημίες από συναλλαγματικές
διαφορές
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του
κεφαλαίου κίνησης

Τόκοι πληρωθέντες
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες
Ταμειακές εκροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων

Πληρωθείσες εγγυήσεις
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων
παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Ταμειακές εισροές για επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες

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 31/12/2009 ήταν 26 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 2009, στις 22 Μαρτίου 2010.
(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/περιόδου. 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. Η Εταιρεία
συμμετέχει στην Ανώνυμη Εταιρεία MEDICAFE A.E. και παρόλο που κατέχει το 55% του μετοχικού
κεφαλαίου αυτής δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεδομένου ότι αμφότερες
ενοποιούνται στον όμιλο του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.. Επιπρόσθετα διευκρινίζεται, λόγου του
ότι η διοίκηση και διαχείριση της MEDICAFE A.E. έχει εκχωρηθεί σε τρίτους, δεν θεωρείται
θυγατρική και η ενοποίηση της γίνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
(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 τις 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
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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.
(ζ)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:
Κατηγορία
Κτίρια
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
Μηχανήματα και Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ωφέλιμη Ζωή
50 έτη
10 έτη
6-7 έτη
7 έτη
4-8 έτη

(η)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.
(θ)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.
(ι)Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική:
Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί
απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη
εισπρακτέα υπόλοιπα.
(κ)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.
(λ) 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.
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Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων
καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.
(μ) 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.
(ν)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.
(ξ)Κόστη Δανεισμού: Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο στη περίοδο κατά την οποία
πραγματοποιούνται.
(ο)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.
(π)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.
(ρ)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.
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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.
(σ)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.
(τ)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.
(υ)Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά
προϊόντα
(φ)Επενδύσεις και λοιπά (πρωτογενή) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Τα
(πρωτογενή) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από της
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 της, και
Διαθέσιμες της πώληση επενδύσεις.
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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 της 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.
(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 εταιρείας 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.
(χ) 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.
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(μ)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 2009 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίμηση της
Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των
νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω:
ΔΠΧΑ 8, Λειτουργικοί Τομείς (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2009)
Το ΔΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα» και υιοθετεί μια
διοικητική προσέγγιση αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα. Η
πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την
αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους
τομείς. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον
Ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων και οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και να
παρουσιάσουν συμφωνίες αναφορικά με τυχόν διαφορές. Το εν λόγω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή
στην Εταιρεία.
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού –τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2009)
Στην τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23, η προηγουμένως θεωρούμενη βασική μέθοδος της
αναγνώρισης του κόστους δανεισμού στα αποτελέσματα έχει εξαλειφθεί. Αντίθετα, το κόστος
δανεισμού το οποίο είναι άμεσα αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός
περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις, που ορίζει το ΔΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί
μέρος του κόστους αυτού του στοιχείου. Το εν λόγω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - τροποποιημένο (ισχύει από 1
Ιανουαρίου, 2009)
Η τροποποίηση του προτύπου απαιτεί όπως στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
περιλαμβάνονται μόνο οι συναλλαγές με τους μετόχους. Εισάγεται μια καινούρια κατάσταση
συνολικού εισοδήματος (Comprehensive income) και τα μερίσματα προς τους μετόχους θα
εμφανίζονται μόνο στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις επί των
οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρεία εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 1 από την 1η Ιανουαρίου
2009.
ΔΠΧΑ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών «όροι εξάσκησης και
ακυρώσεις» - τροποποιημένο (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2009)
Η τροποποίηση του προτύπου διευκρινίζει δύο θέματα: τον ορισμό της «προϋπόθεσης
κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του όρου «μη προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν
αποτελούν όρους υπηρεσίας ή απόδοσης και ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την
οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Η
εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές της καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, - τροποποιημένο (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση
της εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί
γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών
επιπέδων. Η εταιρεία εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΠΧΑ 7 από την 1η Ιανουαρίου 2009.
ΔΠΧΑ 3, Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και ιδιαίτερες Οικονομικές
Καταστάσεις – τροποποιημένα (ισχύει από 1 Ιουλίου, 2009)
Το ΔΠΧΑ 3 θα έχει εφαρμογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις
περιόδους και το πεδίο εφαρμογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει συνενώσεις
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επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιμήματος (παράλληλη
εισαγωγή μετοχών). Το ΔΠΧΑ 3 και το ΔΛΠ 27, μεταξύ άλλων, απαιτούν μεγαλύτερη χρήση της
εύλογης αξίας μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων και την ενδυνάμωση της
οικονομικής κατάστασης της αναφερόμενης οντότητας. Τα πρότυπα αυτά εισάγουν τις ακόλουθες
απαιτήσεις: α) τον επανυπολογισμό του μεριδίου συμμετοχής όταν ο έλεγχος ανακτάται ή χάνεται,
β) η αναγνώριση άμεσα στα ίδια κεφάλαια της επίδρασης όλων των συναλλαγών μεταξύ
ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων μερών, όταν ο έλεγχος δεν έχει χαθεί και γ) εστιάζεται στο τι έχει
δοθεί στον πωλητή ως τίμημα παρά στο ποσό της δαπάνης για την απόκτηση. Συγκεκριμένα,
στοιχεία όπως κόστη που σχετίζονται άμεσα με την αγορά, μεταβολές στην αξία του ενδεχόμενου
τιμήματος, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και εξοφλήσεις συμβολαίων που
προϋπήρχαν θα λογιστικοποιούνται χωριστά από τις συνενώσεις επιχειρήσεων και θα επηρεάζουν
συχνά την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Η εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις
δεν επηρεάζουν τις οικονομικές της καταστάσεις.
ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή puttable μέσο ) τροποποιημένο (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2009)
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον
κάτοχο ( puttable μέσα ) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας
καταταχθούν ως ίδια κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1
απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα puttable μέσα που κατατάσσονται ως ίδια
κεφάλαια. Η εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές της
καταστάσεις.
ΔΛΠ 39 Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση: Κατάλληλα μέσα
Αντιστάθμισης - τροποποιημένο (ισχύει από 1 Ιουλίου, 2009)
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 39, επιτρέπει σε μία οντότητα να προσδιορίσει ως αντισταθμιζόμενο
στοιχείο ένα τμήμα της μεταβολής της εύλογης αξίας ή της διακύμανσης της ταμιακής ροής ενός
χρηματοοικονομικού μέσου. Μια οντότητα μπορεί να προσδιορίσει τις μεταβολές στην εύλογη αξία ή
στις ταμιακές ροές που συνδέονται με έναν μονομερή κίνδυνο ως το αντισταθμιζόμενο στοιχείο, σε
μια αποτελεσματική σχέση αντιστάθμισης. Η εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν
επηρεάζουν τις οικονομικές της καταστάσεις.
ΔΛΠ 39 Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση - τροποποιημένο (ισχύει από 1
Ιανουαρίου, 2009)
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να χρησιµοποιούν
λογιστική αντιστάθµισης για συναλλαγές µεταξύ των τοµέων στις ατοµικές οικονοµικές τους
καταστάσεις. Η εταιρεία εκτιμάει ότι αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει τις οικονομικές της
καταστάσεις.
ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7
Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση & επιμέτρηση και
Γνωστοποιήσεις: Επαναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών μέσων - τροποποιημένο (ισχύει
από 1 Ιουλίου, 2008)
Η τροποποίηση επιτρέπει σε μία οντότητα να επαναταξινομήσει μη – παράγωγα χρηματοοικονομικά
στοιχεία (εκτός αυτών που έχουν αναγνωριστεί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων κατά την
αρχική τους αναγνώριση) από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων σε ιδιαίτερες
μόνο περιστάσεις. Επιπλέον, επιτρέπει την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου, ταξινομημένου ως διαθέσιμο για πώληση, το οποίο θα πληρούσε τον ορισμό των δανείων
και των απαιτήσεων (εάν δεν είχε χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμο για πώληση), από την κατηγορία των
διαθεσίμων προς πώληση στην κατηγορία των δανείων και απαιτήσεων, εάν η εταιρεία έχει την
πρόθεση να διατηρήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για το προσεχές μέλλον ή μέχρι
την λήξη. Η εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές της
καταστάσεις.
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των
διεθνών προτύπων
χρηματοοικονομικής αναφοράς» και στο ΔΛΠ 27, Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές
Καταστάσεις , (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2009)
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει σε μια εταιρία να υπολογίζει το «κόστος» επένδυσης σε
θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οντότητες ή συγγενείς στις οικονομικές καταστάσεις έναρξης
σύμφωνα με το ΔΛΠ 27 ή χρησιμοποιώντας το τεκμαρτό κόστος. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 27
απαιτεί όλα τα μερίσματα από θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οντότητες ή συγγενείς να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση
του ΔΛΠ 27 θα πρέπει να εφαρμοστεί μελλοντικά και όχι αναδρομικά. Η εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι
τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές της καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα (ισχύει από 1 Ιανουαρίου, 2013)
Σύµφωνα µε το ΔΠΧΑ 9, το οποίο προορίζεται για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39, όλα τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην
περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην
εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη
διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών
του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός
από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και
στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα
επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες
οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η
διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη
πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς
εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα
χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας
δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν
να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε
κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει
καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας.
Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης του εν λόγω προτύπου.
ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» (ισχύει
από 1 Ιανουαρίου, 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για
πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά
στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει
µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού, οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των
ενσώµατων παγίων. Η εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές
της καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών-τροποποιημένο (ισχύει από 1
Ιανουαρίου, 2010)
Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ΔΠΧΑ 2 και το λογιστικό
χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς
στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει
αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές
που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης των εν
λόγω τροποποιήσεων.
ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών –τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου,
2011)
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Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του
συνδεδεµένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών
δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών µε το δημόσιο και µε άλλα
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και
επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα
στα συνδεδεμένα µμέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες
οικονοµικές καταστάσεις. Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης των εν λόγω
τροποποιήσεων.
ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση –τροποποίηση (ισχύει από 1 Φεβρουαρίου,
2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισμένα
δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή
δικαιώματα αγοράς µμετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων
της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν
συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα
προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους µμετόχους της
ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η εταιρεία βρίσκεται στην
διαδικασία μελέτης των εν λόγω τροποποιήσεων.
Διερμηνεία 12, Συμβάσεις Παραχώρησης: (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008)
Η Διερμηνεία 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να
εφαρμόζουν τα υπάρχοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για να καταχωρήσουν
στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις σχετικές
συμβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη Διερμηνεία οι παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να
αναγνωρίσουν τη σχετική υποδομή ως ενσώματα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού κατά ή ένα ασώματο περιουσιακό στοιχείο. Δεν έχει
εφαρμογή στην εταιρεία και δεν επηρεάζει τις οικονομικές της καταστάσεις.
Διερμηνεία 13, Προγράμματα πιστότητας πελατών: (Ισχύει από 1 Ιουλίου 2008)
Η Διερμηνεία 13 διευκρινίζει ότι όταν οι επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγματα επιβράβευσης (π.χ.
πόντους) ως μέρος συναλλαγής πώλησης και οι πελάτες μπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα
ανταλλάγματα στο μέλλον για την λήψη δωρεάν ή με έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να
εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του ΔΛΠ 18 «Έσοδα». Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγματα επιβράβευσης
να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και ένα μέρος του
αντιτίμου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε, να κατανέμεται στα
ανταλλάγματα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται
έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της, που συνδέονται με τα ανταλλάγματα
επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγματα αυτά άμεσα είτε μεταβιβάζοντας την υποχρέωση
σε κάποιο τρίτο μέρος. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία και δεν επηρεάζει τις οικονομικές της
καταστάσεις.
Διερμηνεία 14, Δ.Λ.Π. 19 – Οι περιορισμοί σε ένα σαφώς προσδιορισμένο ωφέλιμο
περιουσιακό στοιχείο, ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και η αλληλεπίδρασης τους:
(Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008)
Η Διερμηνεία 14 παρέχει οδηγίες αναφορικά με την εκτίμηση του κινδύνου που περιέχεται στο ΔΛΠ
19 «Παροχές σε εργαζόμενους» σε σχέση με το ύψος του πλεονάσματος που αναγνωρίζεται ως
στοιχείο ενεργητικού. Επιπρόσθετα επεξηγεί πως το συνταξιοδοτικό στοιχείο ενεργητικού ή
παθητικού επηρεάζεται από τις ελάχιστες καταστατικές ή συμβατικές προϋποθέσεις
χρηματοδότησης. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία και δεν επηρεάζει τις οικονομικές της
καταστάσεις.

26

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Διερμηνεία 15, – Συμβόλαια για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας: (Ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2009)
Η Διερμηνεία πρόκειται να τυποποιήσει υφιστάμενες λογιστικές πρακτικές αναφορικά με την
αναγνώριση εσόδου μεταξύ κατασκευαστών ακινήτων με σκοπό την πώλησή τους, όπως
διαμερίσματα και σπίτια «εκτός σχεδίου», πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής. Η Διερμηνεία 15
παρέχει οδηγίες για τον καθορισμό του εάν ένα συμβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας
εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Λ.Π 11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια» ή του Δ.Λ.Π. 18
«Έσοδα» και αναφορικά με αυτό το πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο από την
κατασκευή. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία και δεν επηρεάζει τις οικονομικές της καταστάσεις.
Διερμηνεία 16, – Αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση εξωτερικού: (Ισχύει
από 1 Οκτωβρίου 2008)
Η Διερμηνεία εισάγει καθοδήγηση στην λογιστική αντιστάθμισης μιας καθαρής επένδυσης σε
εκμετάλλευση εξωτερικού στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μιας οντότητας. Η διερμηνεία
αυτή διευκρινίζει:
- Το νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν δημιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για
την οποία η εταιρία μπορεί να εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης. Συνεπώς, η μητρική εταιρία
μπορεί να προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθμιση μόνο τις συναλλαγματικές διαφορές που
προκύπτουν μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας της και του νομίσματος της εκμετάλλευσης στο
εξωτερικό.
- Οποιαδήποτε εταιρία του Ομίλου μπορεί να κατέχει μέσα αντιστάθμισης.
- Παρότι το Δ.Λ.Π 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» εφαρμόζεται για τον
καθορισμό του ποσού που πρέπει να μεταφερθεί στα Αποτελέσματα Χρήσης από το αποθεματικό
για συναλλαγματικές διαφορές αναφορικά με το μέσο αντιστάθμισης, το Δ.Λ.Π 21 «Οι Επιδράσεις
Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος» εφαρμόζεται αναφορικά με το στοιχείο που αντισταθμίζεται.
Η εταιρεία εκτιμάει ότι η εν λόγω διερμηνεία δεν επηρεάζει τις οικονομικές της καταστάσεις.
Διερμηνεία 17, – Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες: (Ισχύει
από 1 Ιουλίου 2009)
Η Διερμηνεία αυτή διευκρινίζει τα εξής θέματα:
- το μέρισμα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το μέρισμα έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται
πλέον στη διάθεση της εταιρίας,
- η εταιρία πρέπει να επιμετράει το μέρισμα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να διανεμηθούν,
- η εταιρία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που πληρώθηκε και της
λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται στα αποτελέσματα.
- η εταιρία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία
που κατέχονται προκειμένου για διανομή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισμό της διακοπείσας
δραστηριότητας.
Η Διερμηνεία 17 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διανομής μη-χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε
αναλογική βάση, εκτός εάν πρόκειται για συναλλαγές που ελέγχονται από κοινού. Η εταιρεία
εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές της καταστάσεις.
Διερμηνεία 18, – Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες: (Ισχύει από 1 Ιουλίου
2009)
Η Διερμηνεία αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον τομέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό
χειρισμό συμφωνιών όπου η εταιρία αποκτά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ή χρηματικά
διαθέσιμα προκειμένου για την κατασκευή σχετικών περιουσιακών στοιχείων) από ένα πελάτη και
αυτό το πάγιο χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την
παροχή μελλοντικής πρόσβασής του έτσι ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η
εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές της καταστάσεις.
Διερμηνεία 19, – Διαγραφή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους:
(Ισχύει από 1 Ιουλίου 2010)
27

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σημειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Η Διερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει
συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης της εν λόγω
διερμηνείας.
Τον Μάιο του 2008 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε μια σειρά
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή
διευκρινίσεων στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων “annual improvement project”.
Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2009 εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 5, Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς
Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες, (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μίας
θυγατρικής εξακολουθούν να κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5,
ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρία, μετά από πώληση, διατηρήσει μη ελέγχουσα συμμετοχή
στη θυγατρική. Η τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή από την ημέρα πρώτης εφαρμογής του
ΔΠΧΑ 5. Συνεπώς, οι συμμετοχές σε θυγατρικές που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενες για
πώληση από τη στιγμή εφαρμογής του ΔΠΧΑ 5, πρέπει να επανεκτιμηθούν. Πρόωρη εφαρμογή της
τροποποίησης είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση πρόωρης εφαρμογής, θα πρέπει επίσης να
εφαρμοστούν και οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 27 (όπως αυτό τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο 2008)
κατά την ημέρα εφαρμογής των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι
τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές της καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή καταργεί την αναφορά στα «συνολικά έσοδα από τόκους» ως συστατικό
στοιχείο των χρηματοοικονομικών εξόδων. Η εταιρεία εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΠΧΑ 7 από
την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που έχουν ταξινομηθεί
ως κατεχόμενα για εμπορική εκμετάλλευση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Αναγνώριση και επιμέτρηση», δεν κατατάσσονται αυτόματα ως βραχυπρόθεσμα στοιχεία στον
ισολογισμό. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται προγενέστερη εφαρμογή. Η
εταιρεία εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 1 από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8, Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και
λάθη, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μόνο η οδηγία εφαρμογής, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι
ενός ΔΠΧΑ, είναι υποχρεωτική κατά την επιλογή λογιστικών πολιτικών. Η εταιρεία εφαρμόζει το
τροποποιημένο ΔΛΠ 8 από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 10, Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού, (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα μερίσματα που εγκρίθηκαν μετά την ημερομηνία ισολογισμού δεν
θεωρούνται υποχρεώσεις. H εταιρεία εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 10 από την 1η Ιανουαρίου
2009.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16, Ενσώματα πάγια, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
- Αντικαθιστά τον όρο «Καθαρή τιμή πώλησης» με τον όρο «Εύλογη αξία μείον το κόστος
πώλησης» αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό, έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια με το ΔΠΧΑ 5 και το
ΔΛΠ 36.
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- Τα ενσώματα πάγια που κατέχονται για ενοικίαση και κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων
προορίζονται για πώληση μετά την λήξη της περιόδου ενοικίασης, μεταφέρονται στο λογαριασμό
των αποθεμάτων κατά τη λήξη της περιόδου αυτής και κατατάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία
κατεχόμενα προς πώληση. Οι εισπράξεις από την μεταγενέστερη πώληση εμφανίζονται ως έσοδα.
Ταυτόχρονα, τροποποιείται και το ΔΛΠ 7, «Καταστάσεις ταμειακών ροών», όπου απαιτείται οι
χρηματικές πληρωμές προκειμένου για την κατασκευή ή απόκτηση σχετικών παγίων να
κατατάσσονται στην κατηγορία των λειτουργικών δραστηριοτήτων. Επίσης, στην κατηγορία των
λειτουργικών δραστηριοτήτων εμφανίζονται και οι χρηματικές εισπράξεις από ενοίκια και
μεταγενέστερες πωλήσεις σχετικών παγίων. H εταιρεία εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 16 από
την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 18, Έσοδα, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά τον όρο «Άμεσα κόστη» με τον όρο «Κόστος συναλλαγών» όπως
ορίζεται στο ΔΛΠ 39. H εταιρεία εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 18 από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19, Παροχές σε εργαζομένους, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
- Αναθεωρεί τον ορισμό του «Κόστους προϋπηρεσίας» προκειμένου να συμπεριλάβει μειώσεις
παροχών σχετικά με την υπηρεσία εργαζόμενου σε προηγούμενες περιόδους «αρνητικά κόστη
προϋπηρεσίας» και να αποκλείσει μειώσεις παροχών σχετικά με την υπηρεσία εργαζομένου σε
μελλοντικές περιόδους οι οποίες προέρχονται από τροποποιήσεις στο πρόγραμμα παροχών.
Τροποποιήσεις στα προγράμματα παροχών οι οποίες έχουν σαν συνέπεια τη μείωση παροχών
σχετικά με την υπηρεσία εργαζομένου σε μελλοντικές περιόδους θεωρούνται περικοπές. Η
τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή – για αλλαγές σε παροχές που λαμβάνουν χώρα την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2009. Ενθαρρύνεται προγενέστερη εφαρμογή.
- Αναθεωρεί τον ορισμό της «Απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος»
αποκλείοντας διαχειριστικά κόστη του προγράμματος εάν έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις
αναλογιστικές υποθέσεις βάσει των οποίων έγινε η επιμέτρηση των δεσμεύσεων καθορισμένων
παροχών. Η τροποποίηση έχει αναδρομική εφαρμογή και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή
της.
- Αναθεωρεί τον ορισμό των «βραχυπρόθεσμων» και «άλλων μακροπρόθεσμων» παροχών σε
εργαζομένους προκειμένου να επικεντρωθεί στο σημείο όπου η υποχρέωση πρόκειται να
διακανονιστεί. Η τροποποίηση έχει αναδρομική εφαρμογή και ενθαρρύνεται η προγενέστερη
εφαρμογή της.
- Καταργεί την αναφορά σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις προκειμένου να εναρμονιστεί με το ΔΛΠ 37,
«Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία». Το ΔΛΠ 37 δεν
επιτρέπει την αναγνώριση ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Η τροποποίηση έχει αναδρομική εφαρμογή
και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή της. H εταιρεία εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 19
από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της
Κρατικής Υποστήριξης, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
Δάνεια τα οποία επιχορηγούνται με μηδενικό ή πολύ χαμηλό επιτόκιο σε σχέση με την αγορά δεν θα
εξαιρούνται από την απαίτηση εμφάνισης τεκμαρτού επιτοκίου. Το τεκμαρτό επιτόκιο των
επιχορηγούμενων δανείων θα είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς, και συνεπώς θα
εναρμονιστεί με το ΔΛΠ 39. Η διαφορά μεταξύ του ποσού που εισπράττεται και του
προεξοφλημένου ποσού λογίζεται ως κρατική επιχορήγηση. Η τροποποίηση έχει μελλοντική
εφαρμογή – για κρατικές επιχορηγήσεις που εισπράττονται την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
Ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή της. Εντούτοις, το ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των
διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» δεν έχει αναθεωρηθεί για τους καινούριους
χρήστες των προτύπων και συνεπώς απαιτείται η εμφάνιση τεκμαρτού επιτοκίου σε όλα τα σχετικά
δάνεια που εκκρεμούσαν κατά την ημερομηνία της μετάβασης. H εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι
τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές του καταστάσεις.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισμού, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό του «κόστους δανεισμού» προκειμένου να ενώσει όλα τα
συστατικά στοιχεία του «κόστους δανεισμού» σε ένα – το έξοδο τόκου υπολογίζεται σύμφωνα με τη
μέθοδο πραγματικού επιτοκίου όπως περιγράφεται στο ΔΛΠ 39. Η τροποποίηση έχει αναδρομική
ισχύ και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην
Εταιρεία .
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27, ‘Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις, (ισχύει
από 1 Ιανουαρίου 2009)
Στην περίπτωση που η μητρική εταιρία αποτιμά μια θυγατρική της σε εύλογη αξία σύμφωνα με το
ΔΛΠ 39 στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της, ο χειρισμός αυτός εξακολουθεί και στην
περίπτωση που μεταγενέστερα η θυγατρική κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση. Η
τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή, από την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 5.
Συνεπώς, όσες θυγατρικές έχουν καταταχτεί ως κατεχόμενες προς πώληση από την ημερομηνία
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 5 θα χρειαστεί να επανεκτιμηθούν. Ενθαρρύνεται προγενέστερη εφαρμογή. H
εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές της καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2009)
- Στην περίπτωση που μια συγγενής επιχείρηση αποτιμάται σε εύλογη αξία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39
(εφόσον έχει εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 28), μόνο οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 αναφορικά
με τη γνωστοποίηση της φύσης και την έκταση σημαντικών περιορισμών στην ικανότητα της
συγγενούς επιχείρησης να μεταφέρει κεφάλαια στην εταιρία σε μορφή ταμειακών διαθεσίμων ή
αποπληρωμής δανείων έχουν εφαρμογή. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ παρόλο που
επιτρέπεται και η μελλοντική εφαρμογή. Ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή. Σε περίπτωση
προγενέστερης εφαρμογής, η εταιρία θα πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσει την παρακάτω
τροποποίηση καθώς και την τροποποίηση της παραγράφου 3 του ΔΠΧΑ 7, «Χρηματοοικονομικά
μέσα: Γνωστοποιήσεις», της παραγράφου 1 του ΔΛΠ 31, «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και της
παραγράφου 4 του ΔΛΠ 32, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση».
- Για σκοπούς διεξαγωγής ελέγχου απομείωσης, η επένδυση σε συγγενή επιχείρηση θεωρείται ένα
μοναδικό περιουσιακό στοιχείο – συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αναστροφής ζημιάς
απομείωσης. Συνεπώς, σε περίπτωση απομείωσης δεν χρειάζεται χωριστή κατανομή της
απομείωσης στην υπεραξία η οποία εμπεριέχεται στο υπόλοιπο της επένδυσης. Η ζημία
απομείωσης αναστρέφεται στην περίπτωση που η ανακτήσιμη αξία της επένδυσης στη συγγενή
επιχείρηση αυξάνεται. Σε περίπτωση προγενέστερης εφαρμογής, η εταιρία θα πρέπει ταυτόχρονα
να υιοθετήσει την παραπάνω τροποποίηση καθώς και την τροποποίηση της παραγράφου 3 του
ΔΠΧΑ 7, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις», της παραγράφου 1 του ΔΛΠ 31,
«Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και της παραγράφου 4 του ΔΛΠ 32, «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Παρουσίαση». H εταιρεία εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 29, Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές
οικονομίες, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή αναθεωρεί την περιοριστική λίστα των εξαιρέσεων αναφορικά με τα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού που επιμετρούνται σε ιστορικό κόστος π.χ. τα ενσώματα πάγια. Δεν
αναφέρονται ειδικές απαιτήσεις μετάβασης λόγω του ότι η τροποποίηση είναι περισσότερο
διευκρίνιση και όχι αλλαγή. H εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις
οικονομικές της καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 31, Συμμετοχές σε κοινοπραξίες, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι εάν μία κοινοπραξία αποτιμάται σε εύλογη αξία,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 (εφόσον έχει εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 31), μόνο οι απαιτήσεις
του ΔΛΠ 31 σχετικά με την γνωστοποίηση των δεσμεύσεων του μέλους της κοινοπραξίας και της
κοινοπραξίας, καθώς επίσης και σχετικά με την περίληψη των οικονομικών πληροφοριών για τα
στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων έχουν εφαρμογή. Ενθαρρύνεται η προγενέστερη
εφαρμογή. Σε περίπτωση προγενέστερης εφαρμογής, η εταιρία θα πρέπει ταυτόχρονα να
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υιοθετήσει την τροποποίηση της παραγράφου 3 του ΔΠΧΑ 7, «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Γνωστοποιήσεις», του ΔΛΠ 28, «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» και της παραγράφου 4 του
ΔΛΠ 32, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». H εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις
δεν επηρεάζουν τις οικονομικές της καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 34, «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι τα κέρδη ανά μετοχή γνωστοποιούνται στις ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές αναφορές στην περίπτωση που η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΛΠ 33. H εταιρεία εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 34 από την 1η Ιανουαρίου 2009
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 36, Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων, (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος των
προεξοφλημένων ταμειακών ροών προκειμένου για τον υπολογισμό της «εύλογης αξίας μείον το
κόστος πώλησης», απαιτούνται οι ίδιες γνωστοποιήσεις όπως στην περίπτωση χρησιμοποίησης
της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών προκειμένου για τον υπολογισμό της «αξίας
λόγω χρήσης». Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή.
H εταιρεία εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 36 από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 38, Άυλα περιουσιακά στοιχεία, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
- Έξοδα δραστηριοτήτων διαφήμισης και προώθησης αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν η εταιρεία
αποκτά το δικαίωμα πρόσβασης στα αγαθά ή παραλαμβάνει τις υπηρεσίες. Η τροποποίηση έχει
αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή.
- Καταργεί την αναφορά στις σπάνιες περιπτώσεις πειστικών αποδείξεων που υποστηρίζουν τη
μέθοδο απόσβεσης άυλων παγίων με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον
υπολογισμό λιγότερων σωρευμένων αποσβέσεων από αυτές που θα προέκυπταν με την εφαρμογή
της σταθερής μεθόδου, επιτρέποντας έτσι τη χρήση της μεθόδου απόσβεσης της μονάδας
παραγωγής. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή.
-Μία προκαταβολή μπορεί να αναγνωριστεί μόνο στην περίπτωση που η πληρωμή έχει
πραγματοποιηθεί πριν τη λήψη του δικαιώματος πρόσβασης στα αγαθά ή την παραλαβή των
υπηρεσιών. H εταιρεία εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 38 από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39, Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση, (ισχύει
από 1 Ιανουαρίου 2009)
- Διευκρινίζει ότι αλλαγές σε περιστάσεις σχετικά με τα παράγωγα – συγκεκριμένα, τα παράγωγα
που έχουν χαρακτηριστεί ή αποχαρακτηριστεί ως εργαλεία λογιστικής αντιστάθμισης μετά την
αρχική αναγνώρισή τους – δεν θεωρούνται επαναταξινομήσεις. Συνεπώς, ένα παράγωγο μπορεί να
μεταφερθεί από την κατηγορία, ή να συμπεριληφθεί στην κατηγορία της «εύλογης αξίας μέσω
αποτελεσμάτων» μετά την αρχική αναγνώριση. Ομοίως, όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία έχουν υποστεί επαναταξινόμηση ως αποτέλεσμα αλλαγής της λογιστικής πολιτικής μίας
ασφαλιστικής εταιρίας σύμφωνα με την παράγραφο 45 του ΔΠΧΑ 4, «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»,
αυτό αποτελεί αλλαγή των περιστάσεων και όχι επαναταξινόμηση. Η τροποποίηση έχει αναδρομική
ισχύ και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή.
- Καταργεί την αναφορά του ΔΛΠ 39 στον όρο «τομέας» κατά τον καθορισμό ενός εργαλείου ως
μέσο λογιστικής αντιστάθμισης. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η
προγενέστερη εφαρμογή.
- Απαιτεί τη χρήση του αναθεωρημένου πραγματικού επιτοκίου (σε αντίθεση με το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο) κατά τον επαναπροσδιορισμό ενός χρεωστικού τίτλου μετά την παύση
λογιστικής αντιστάθμισης της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται
η προγενέστερη εφαρμογή. H εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις
οικονομικές της καταστάσεις.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40, Επενδύσεις σε ακίνητα, (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
- Αναθεωρεί το πεδίο εφαρμογής του (καθώς και το πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16) όσον αφορά τα
ακίνητα που βρίσκονται υπό κατασκευή ή αξιοποιούνται για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά
ακίνητα να ταξινομούνται στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα. Στην περίπτωση που εταιρία
δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία του υπό κατασκευή επενδυτικού ακινήτου, αλλά
αναμένει να προσδιορίσει την εύλογη αξία κατά την ολοκλήρωσή του, το υπό κατασκευή επενδυτικό
ακίνητο θα επιμετρηθεί στο κόστος έως τη στιγμή που θα καταστεί εφικτό να προσδιοριστεί η
εύλογη αξία ή θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Η τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή ενώ
ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή της. Μια εταιρία επιτρέπεται να εφαρμόσει την σχετική
τροποποίηση οποιαδήποτε ημερομηνία πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 εφόσον οι εύλογες αξίες των
υπό κατασκευή επενδυτικών ακινήτων είναι εφικτό να προσδιοριστούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία
εφαρμογής.
- Αναθεωρεί τις συνθήκες εκούσιας αλλαγής λογιστικής πολιτικής προκειμένου να υπάρξει συνέπεια
με το ΔΛΠ 8.
- Διευκρινίζει ότι η λογιστική αξία ενός επενδυτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται υπό μίσθωση είναι
ίση με την τελευταία αποτίμησή του προσαυξημένη κατά οποιαδήποτε αναγνωρισμένη υποχρέωση.
Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 41, Γεωργία (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009)
- Αντικαθιστά τον όρο «κόστος σημείου πώλησης» με τον όρο «κόστος πώλησης». Αναθεωρεί στο
παράδειγμα δέντρα σε μια φυτεία δάσους τον όρο «Κορμοί δέντρων» σε «δέντρα που έχουν
καταρριφθεί».
- Καταργεί την αναφορά στη χρήση προεξοφλητικού επιτοκίου προ-φόρου προκειμένου για τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας, επιτρέποντας έτσι τη χρήση είτε του προ-φόρου είτε του μετάφόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ανάλογα με την μέθοδο αποτίμησης που εφαρμόζεται.
- Καταργεί το γεγονός ότι απαγορεύονταν να λαμβάνονται υπόψη οι ταμειακές ροές που απορρέουν
από πρόσθετες μεταβολές κατά την εκτίμηση της εύλογης αξίας. Αντιθέτως, λαμβάνονται υπόψη οι
ταμειακές ροές που αναμένονται να προκληθούν από την «πιο σχετική αγορά». Η τροποποίηση έχει
αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή. H εταιρεία εκτιμάει ότι αυτές οι
τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές της καταστάσεις.
ΔΠΧA 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών - τροποποιημένο (ισχύει από 1
Ιανουαρίου, 2010)
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών μεταξύ εταιρειών ιδίου ομίλου και οι οποίες τακτοποιούνται ταμειακά ενώ ανακαλεί
τις διερμηνείες 8 και 11. H εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία μελέτης των εν λόγω τροποποιήσεων.
Τον Απρίλιο του 2009 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη σε μια σειρά
τροποποιήσεων των προτύπων με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών και την παροχή διευκρινίσεων.
Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών». (ισχύει από την ή μετά την 1
Ιουλίου 2009)
Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές μιας επιχείρησης για τη σύσταση μίας κοινοπραξίας
και οι συνενώσεις κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2.
ΔΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες».
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή τις διακοπείσες
δραστηριότητες.
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ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων».
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα
περιουσιακά στοιχεία του τομέα.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων».
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισμός μιας υποχρέωσης με την έκδοση
συμμετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση με την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν
στοιχείο.
ΔΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταμειακών Ροών».
Η τροποποίηση απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό
στοιχείο στην κατάσταση της οικονομικής θέσης μπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές
δραστηριότητες.
ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις».
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των μισθώσεων γηπέδων και κτιρίων
ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις.
ΔΛΠ 18 «Έσοδα».
Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό ως προς το αν η
οικονομική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόμενος/εντολέας ή πράκτορας.
ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων».
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεγαλύτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία
πρέπει να επιμεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης είναι ένας
λειτουργικός τομέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ΔΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη
συγκέντρωση/άθροιση των τομέων).
ΔΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία».
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο) όσον
αφορά το λογιστικό χειρισμό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία
συνένωση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται
ευρέως από τις οικονομικές οντότητες κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.
ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση».
Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των
κυρώσεων/προστίμων από προπληρωμή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεμένα με το κύριο
συμβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συμβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις
ότι τα κέρδη ή ζημιές από αντιστάθμιση ταμειακών ροών μιας προσδοκώμενης συναλλαγής πρέπει
να επαναταξινομηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία η
αντισταθμιζόμενη προσδοκώμενη ταμειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσματα.
Διερμηνεία 9 «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων» (ισχύει από την ή μετά την
1 Ιουλίου 2009).
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Διερμηνεία 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίμηση, κατά την
ημερομηνία της απόκτησης, των ενσωματωμένων παραγώγων σε συμβόλαια που αποκτήθηκαν σε
μία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονομικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.
Διερμηνεία 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό»
(ισχύει από την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).
Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο
εξωτερικό, κατάλληλα μέσα αντιστάθμισης μπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονομική
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οντότητα εντός του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της ιδίας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
H εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης των ανωτέρω τροποποιήσεων.
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 και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, και για τον λόγο αυτό εκτίθεται σε
συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την
ισοτιμία RON/€ και δεν αντισταθμίζεται καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση.
(ii) Κίνδυνος τιμής
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των μη επενδύσεων του σε οντότητες
και κατάταξη αυτών 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 2009 και 2008
καθώς και στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 και 2008. (sensitivity
analysis) σε μια μεταβολή (αύξηση/μείωση) του επιτοκίου (euribor) κατά 0,5%.
Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Αποτέλεσμα χρήσεως κέρδος /(ζημιά)
Καθαρή θέση κέρδος /(ζημιά)

2009
+0,5%
-0,5%
(26)
26
(26)

26

2008
+0,5%
-0,5%
(26)
26
(26)

26

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς
επίσης και τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών
απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.
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Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
2009
2008
10.473
3.924
32.661
32.074
2.910
1.754
46.044
37.752

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

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.
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.
Επίσης, η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής, με
σκοπό την ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης.
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 31.12.2008 (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

Έως 1 έτος
5.250

Από 1 έως 5 έτη
0

Πάνω από 5 έτη
0

21.825
27.075

541
541

0
0

Από 1 έως 5 έτη
0

Πάνω από 5 έτη
0

Εταιρεία κατά την 31.12.2009 (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

Έως 1 έτος
2.250
35.279
37.529

160
160

0
0

δ) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Ο σκοπός της εταιρείας είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να
παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει
μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου.
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 ενοποιημένο ισολογισμό) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται
ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό συν το καθαρό χρέος.

Συνολικός Δανεισμός
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα
Καθαρό χρέος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
2009
2008
2.250
5.250
10.473
3.924
(8.223)
1.326
10.377
11.512
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Σύνολο κεφαλαίου
Συντελεστής μόχλευσης

2.154
381,75%

12.838
10,33%

Ο συντελεστής μόχλευσης παρουσίασε σημαντική βελτίωση λόγω της εξόφλησης σημαντικού
μέρους του δανεισμού καθώς και της αύξησης των χρηματικών διαθεσίμων.
ε) Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές
προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα
της αγοράς κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση
μελλοντικών χρηματοροών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας των λοιπών
χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Από την 1 Ιανουαρίου 2009 η εταιρεία εφαρμόζει την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 που απαιτεί τη
γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω
ιεράρχησης τριών επιπέδων:
Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για χρηματοοικονομικά
στοιχεία
που διαπραγματεύονται σε ενεργούς χρηματαγορές (επίπεδο 1)
• Τεχνικές αποτίμησης βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές αγοράς ή υπολογιζόμενες
εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία (επίπεδο 2).
• Τεχνικές αποτίμησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές
σε ενεργούς χρηματαγορές (επίπεδο 3).
Η εταιρεία την χρήση 1/1-31/12/2009 δεν είχε περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, οι οποίες να
επιμετρώνται 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

Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
Μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις
Εμπορικές
απαιτήσεις
Προκαταβολές και
λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
Λοιπές
μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Εμπορικές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα

Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Λογιστική αξία
Εύλογη αξία
2009
2008
2009
2008

4

4

4

4

32.661

32.074

32.661

32.074

2.910

1.754

2.910

1.754

10.473

3.924

10.473

3.924

160

541

160

541

35.136
2.250

21.346
5.250

35.136
2.250

21.346
5.250
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δάνεια
Δεδουλευμένες και
λοιπές
βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

144

479

144

479

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:
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 του 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 2009 η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την
αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού.
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4.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:

Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:

Μισθοί και Ημερομίσθια και λοιπές παροχές
Εργοδοτικές εισφορές
Αποζημιώσεις προσωπικού
Αμοιβές Δ.Σ.
Σύνολο Μισθοδοσίας
Μείον: έξοδα που ενσωματώθηκαν στο κόστος
παραγωγής
Έξοδα Μισθοδοσίας (Σημείωση 6)

5.

31/12/2009

31/12/2008

849.781,55
152.523,21
55.838,89
444.444,44
1.502.588,09

776.541,39
131.036,82
7.478,14
290.000,00
1.205.056,35

(108.902,30)
1.393.685,79

(60.021,72)
1.145.034,63

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ:

Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνημμένες καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
(Σημείωση 11)
Απόσβεση ασώματων ακινητοποιήσεων
(Σημείωση 12)
Σύνολο
Μείον: αποσβέσεις που χρεώθηκαν στο κόστος
παραγωγής
Έξοδα Αποσβέσεων (Σημείωση 7)

6.

31/12/2009

31/12/2008

259.566,82

262.129,08

6.905,66
266.472,48

10.895,68
273.024,76

(186.892,50)
79.579,98

(187.226,38)
85.798,38

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ:

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:
Μισθοδοσία (Σημείωση 4)
Αποσβέσεις (Σημείωση 5)
Αναλώσεις εμπορευμάτων και λοιπών
αποθεμάτων
Παροχές τρίτων
Λοιπά
Σύνολο

31/12/2009
108.902,30
186.892,50

31/12/2008
60.021,72
187.226,38

34.008.332,17
991.024,32
62.033,14
35.357.184,43

20.749.302,84
40.248,84
14.070,68
21.050.870,46
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ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

7.

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
Μισθοδοσία (Σημείωση 4)
Αμοιβές Τρίτων
Αποσβέσεις (Σημείωση 5)
Παροχές τρίτων
Φόροι Τέλη
Λοιπά
Σύνολο

31/12/2009
1.393.685,79
300.383,08
79.579,98
95.242,33
9.832,89
196.950,79
2.075.674,86

31/12/2008
1.145.034,63
275.254,90
85.798,38
101.269,55
4.007,77
98.322,68
1.709.687,91

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ):

8.

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

Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες
Κέρδη από πώληση παγίων
Λοιπά Έσοδα

31/12/2009
1.300,00
0,00
203,68

31/12/2008
5.000,00
0,00
48.088,95

2.370,00

2.720,00

39.200,00

4.415,41

322,22

285,64

43.395,90

60.510,00

Επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις
Έσοδα από αντιστροφή προβλέψεων
Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις
Σύνολο

9.

ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ):

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

31/12/2009
(241.784,55)
0,00
(241.784,55)

31/12/2008
(346.311,50)
0,00
(346.311,50)

Μερίσματα από θυγατρικές εταιρείες
Έσοδα από χρεόγραφα
Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσμίας
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)

93.637,50
0,00
27.076,73
120.714,23
(121.070,32)

95.507,50
7,09
13.268,43
108.783,02
(237.528,48)

10.

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις
εταιρείες για την χρήση 2009 είναι 25% (25% την 31η Δεκεμβρίου 2008).
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Ο φορολογικός συντελεστής 25% πρόκειται να μειωθεί σταδιακά κατά μια ποσοστιαία μονάδα κάθε
έτος από το έτος 2010 μέχρι και το έτος 2014. Το έτος 2014 ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής
θα ανέρχεται σε 20% σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3697/2008. Η εν λόγω σταδιακή μεταβολή
του φορολογικού συντελεστή λήφθηκε υπόψιν για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»
παράγραφο 47.
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Τρέχοντες φόροι εισοδήματος:
- φόρος εισοδήματος χρήσεως
- Έκτακτη εισφορά
- αναπροσαρμογές που αφορούν φόρους
εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος
που απεικονίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

31/12/2009

31/12/2008

1.331.577,84
355.993,60

1.761.789,80
0

67.324,18
4.691,42

0,00
8.228,22

1.759.587,04

1.770.018,02

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς (άρθρο 2, Ν. 3808/2009) ευρώ 355.993,60 για την Εταιρεία,
περιλήφθηκε στους φόρους της Εταιρείας, αφού μπορεί να χαρακτηρισθεί ως φόρος εισοδήματος,
σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΤΕ 0002/10.
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:

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή (25% και 25%)
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις (φόροι
προηγούμενων χρήσεων)
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
Φορολογική επίδραση αναβαλλόμενου φόρου λόγω
αλλαγής συντελεστή φορολογίας
Μη φορολογήσιμο εισόδημα
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

31/12/2009
4.924.308,74

31/12/2008
6.784.314,07

1.231.077,18

1.696.078,52

67.324,18
484.595,06

0,00
106.544,04

0,00
(23.409,38)

8.078,77
(40.683,31)

1.759.587,04

1.770.018,02

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 την χρήση 2009. Ο έλεγχος που
διενεργήθηκε εντός της χρήσεως 2009 και αφορούσε τις χρήσεις 2007 και 2008 καταλόγισε στην
Εταιρεία λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψε φόρος εισοδήματος, πλέον
προσαυξήσεων συνολικά ευρώ 97.324,18. Η Εταιρεία είχε επιβαρύνει, με την μορφή πρόβλεψης,
τις οικονομικές καταστάσεις, προηγούμενων χρήσεων, με το ποσό ύψους ευρώ 90.0000. Το
υπόλοιπο ποσό ευρώ 7.324,18 επιβάρυνε τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2009.
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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 €.
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.
η

Υπόλοιπο έναρξης , 1 Ιανουαρίου
Χρέωση απευθείας στα ίδια κεφάλαια
Χρέωση στα αποτελέσματα χρήσεως
η
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
επισυναπτόμενο ισολογισμό ως εξής:

ενεργητικού

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
ενεργητικού/(παθητικού)
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Φορολογική αναπροσαρμογή παγίων
Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

και

2009
32.478,18

2008
40.706,41

(4.691,42)
27.786,76

(8.228,22)
32.478,18

παθητικού

απεικονίζονται

στον

2009

2008

163,09
14.178,52
13.445,15
27.786,76

163,09
18.869,94
13.445,15
32.478,18

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

Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές
Αποτίμηση χρεογράφων
Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης
Φορολογική αναπροσαρμογή ενσώματων
παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

2009
0.00
0.00
0,00

2008
(17.734,34)
0.00
12.77

(4.691,42)

(3.951,80)

0
(4.691,42)

13.445,15
(8.228,22)

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.
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11. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:
Κτήρια και
Μηχανήματα
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Γήπεδα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό
εξέλιξη (ΑΥΕ)

Σύνολο

Κόστος

1η Ιανουαρίου
2009
Προσθήκες
Μεταφορές από
ΑΥΕ
Πωλήσεις/διαγραφ
ές
31η Δεκεμβρίου
2009

168.064,38

1.155.921,22

2.695.798,56

250.510,69

277.998,76

0,00

4.548.293,61

0,00

0,00

73.465,21

1.524,99

574,10

0,00

75.564,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168.064,38

1.255.921.22

2.769.263,77

252.035,68

278.572,86

0,00

4.623.857,91

0,00

(5.869,40)

(414.267,15)

(117.299,53)

(215.513,49)

0,00

(752.949,57)

0,00

(586,94)

(186.600,00)

(37.786,30)

(34.593,58)

0,00

(259.566,82)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6.456,34)

(600.867,15)

(155.085,83)

(250.107,07)

0,00

(1.012.516,39)

168.064,38

1.149.464,88

2.168.396,62

96.949,85

28.465,79

0,00

3.611.341,52

Σωρευμένες
Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου
2009
Αποσβέσεις
χρήσεως
Πωλήσεις/διαγραφ
ές
31η Δεκεμβρίου
2009
Αναπόσβεστη Αξία
31η Δεκεμβρίου
2009

Γήπεδα

Κόστος
1η Ιανουαρίου
2008
Προσθήκες
Μεταφορές από
ΑΥΕ
Πωλήσεις/διαγρα
φές
31η Δεκεμβρίου
2008
Σωρευμένες
Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου
2008
Αποσβέσεις
χρήσεως
Πωλήσεις/διαγρα
φές
31η Δεκεμβρίου
2008
Αναπόσβεστη
Αξία
31η Δεκεμβρίου
2008

Κτήρια και
Μηχανήματα
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό
εξέλιξη (ΑΥΕ)

Σύνολο

168.064,38

1.254.622,82

2.695.798,56

250.510,69

275.934,05

0,00

4.644.930,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2.064,71

0,00

2.064,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(98.701,60)

0,00

0,00

0,00

0,00

(98.701,60)

168.064,38

1.155.921,22

2.695.798,56

250.510,69

277.998,76

0,00

4.548.293,61

0,00

(103.984,06)

(227.667,15)

(79.722,92)

(178.147,96)

0,00

(589.522,09)

0,00

(586,94)

(186.600,00)

(37.576,61)

(37.365,53)

0,00

(262.129,08)

0,00
0,00

98.701,60

0,00

0,00

0,00

(5.869,40)

(414.267,15)

(117.299,53)

(215.513,49)

0,00
0,00

(752.949.,57)

168.064,38

1.150.051,82

2.281.531,41

133.211,16

62.485,27

0,00

3.795.344,04

98.701,60
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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 2009 η Εταιρεία δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων
παγίων στοιχείων συνολικού ύψους (€ 0 την 31 Δεκεμβρίου 2008).
12.

ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λογισμικά
προγράμματα
Κόστος
η
την 1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
την 31 Δεκεμβρίου 2009
Σωρευμένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
την 31 Δεκεμβρίου 2009
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου
2009

22.751,60
0,00
22.751,60

22.751,60
0,00
22.751,60

(11.240,97)
(6.905,66)
(18.146,63)

(11.240,97)
(6.905,66)
(18.146,63)

4.604,97

4.604,97

Λογισμικά
προγράμματα
Κόστος
την 1η Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
την 31 Δεκεμβρίου 2008
Σωρευμένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
την 31 Δεκεμβρίου 2008
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου
2008

13.

Σύνολο

Σύνολο

21.823,10
928,50
22.751,60

21.823,10
928,50
22.751,60

(345,29)
(10.895,68)
(11.240,97)

(345,29)
(10.895,68)
(11.240,97)

11.510,63

11.510,63

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

Η Εταιρεία έχει την παρακάτω συμμετοχή :

MEDICAFE A.E.

ΣΥΝΟΛΟ

Κύρια
δραστηριότητα
Καφετέρια,
εστιατόριο

Χώρα
ίδρυσης

%
Συμμετοχής

Ελλάδα

55%

Λογιστικό
υπόλοιπο
2009
80.712,50
80.712,50

Λογιστικό
υπόλοιπο
2008
80.712,50
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).
Τα μερίσματα της εταιρείας MEDICAFE A.E. για την χρήση 2008, τα οποία εγκρίθηκαν στο έτος
2009 ανέρχονται στο ποσό 93.637,50 € (βλ. σημείωση 9)
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14.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ:
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

15.

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Α’ ύλες και αναλώσιμα
Εμπορεύματα

2009
45.357,16
2.171,13
202.354,45

2008
45.357,16
3.042,79
317.562,87

Σύνολο

249.882,74

365.962,82

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Σύνολο

2009
31.057.407,34
1.510.000,00
93.097,81
32.660.505,15

2008
29.860.521,33
2.200.000,00
13.161,58
32.073.682,91

Ειδικότερα για τις απαιτήσεις από πελάτες παρατίθεται και η κατωτέρω ανάλυση ενηλικίωσης:
Πελάτες (<30 ημέρες)
Πελάτες (30-60 ημέρες)
Πελάτες (60-90 ημέρες)
Πελάτες (90-180 ημέρες)
Πελάτες (181-365 ημέρες)
Πελάτες (>365 ημέρες)

2009
354.495,85
3.982.955,43
2.650.422,61
8.453.042,38
9.216.684,76
6.399.806,31
31.057.407,34

2008
5.467.779,18
4.327.933,99
3.847.982,76
5.398.737,53
6.593.020,72
4.225.067,15
29.860.521,33

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.
16.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Χρεώστες διάφοροι
Δεδουλευμένα έσοδα
Προπληρωμένα έξοδα
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Λοιπά
Σύνολο

2009
0,00
2.894.940,70
0,00
10.981,07
2.155,00
1.922,69
2.909.999.46

2008
0,00
1.448.609,00
0,00
4.238,10
755,00
300.143,14
1.753.745,24
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17.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:

Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και ως εκ τούτου συνδέεται με
την μητρική της καθώς και με τις άλλες θυγατρικές και συνδεδεμένες αυτής.
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών με συνδεδεμένες έχουν ως κάτωθι:
Απαιτήσεις από:
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER
MEDSANA SRL
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.
G.APOSTOLOPOULOS HOLDINGS SA
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.

Σύνολο

2009
30.742.727,15
553,60
902,71
30.159,00
620,00
0,00
1.041,08
595,00
7.297,72
30.783.896,26

2008
29.544.679,07
553,60
902,71
29.551,00
620,00
2.380,00
684,08
0,00
7.297,72
29.586.668,18

2009
0,00
500,00
0,00
39.817,00
40.317,00

2008
0,00
500,00
975,00
22.320,97
23.795,97

Υποχρεώσεις προς:
LA VIE AEAEZ
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER
DOMINION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

Σύνολο

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες αναλύονται ως εξής:
Αγορές

Αγορές

Πωλήσεις

2009

2008

2009

Πωλήσεις

2008

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
LA VIE AEAEZ
DOMINION - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MEDSANA BUCHAREST
MEDICAL CENTER
G. APOSTOLOPOULOS HOL.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε.
MEDICAFE AE
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

1.020.131,74
0,00

25.033,53
0,00

41.348.577,33
0,00

29.488.648,11
1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00
0,00

0,00
0,00

0,00
500,00

0,00
2.000,00

0,00
0,00
106.461,06

0,00
0,00
93.729,87

300,00
93.637,50
500,00

1.000,00
95.507,50
2.000,00

Σύνολο

1.126.592.80

118.763,40

41.443.514,83

29.590.955,61

2009

Υποχρεώσεις από ή προς τα
διευθυντικά στελέχη και μέλη
Αμοιβές διοικητικών στελεχών
και μελών της Διοίκησης

2008

5.939,89

295.066,47

1.013.767,32

819.375,49
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18.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ:

Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι:
Ταμείο
Καταθέσεις σε τράπεζες
- καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

2009
6.224,43

2008
9.999,55

10.466.998,34

3.913.905,79

Σύνολο

10.473.222,77

3.923.905,34

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με τα εκάστοτε διαμορφωμένα επιτόκια που καθορίζονται από
αυτές.
19.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Την 31η Δεκεμβρίου 2009, 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:
Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά
Ειδικά Αποθεματικά
Λοιπά

2009
620.000,00
210.549,21
1.684.830,52
385,62
2.515.765,35

2008
620.000,00
210.549,21
1.684.830,52
385,62
2.515.765,35

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 αποθεματικό και επομένως δεν έχει προβεί
στον υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που θα ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση
διανομής του αποθεματικού.
Ειδικά Αποθεματικά: Τα ειδικά αποθεματικά έχουν σχηματιστεί με βάση διάφορους Ελληνικούς
νόμους. Σύμφωνα με την Ελληνικής φορολογική νομοθεσία αυτά τα αποθεματικά εξαιρούνται του
φόρου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθούν στους μετόχους. Η Εταιρεία δεν
προτίθεται να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά και επομένως δεν έχει προβεί στον
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υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που θα ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση
διανομής των αποθεματικών.
21.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:

Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται κάθε χρόνο να αναγγέλλουν από τα
κέρδη τους μέρισμα το οποίο είναι το μεγαλύτερο μεταξύ του 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 τα 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.
Το ύψος των μερισμάτων τα οποία προτείνονται από το Διοικητικό
διανομή στους μετόχους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 ανέρχεται
διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής
εταιρείας, με την ειδικότερη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζουν
2190/20.
22.

Συμβούλιο της Εταιρείας προς
σε € 0,00. H προτεινόμενη μη
Συνέλευσης των μετόχων της
οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.

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 2009 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν
σε € 152.523,21
.
(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.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στον επισυναπτόμενο ισολογισμό έχει ως ακολούθως:
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Καταβολή αποζημιώσεων/αντιστροφή πρόβλεψης
Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Σημείωση 4)
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

2009
94.349,70
(79.296,00)

2008
91.286,97
(4.415,41)

55.838,89
70.892,59

7.478,14
94.349,70
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23. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν γραμμάτια μακροπρόθεσμης λήξεως και
αναλύονται ως κάτωθι:
2009

2008

Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Μετά τα 5 έτη

171.273,85
0,00
0

409.116,18
171.273,85
0

Σύνολο
Μελλοντικές χρεώσεις
χρηματοοικονομικού κόστους
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων

171.273,85

580.390,03

(11.546,56)
159.727,29

(39.127,67)
541.262,36

Η υποχρέωση € 159.727,29 (€541.262,36 την χρήση 2007) αφορά συναλλαγματικές πληρωτέες,
μακροπρόθεσμης λήξεως για αγορά παγίου εξοπλισμού.
24.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:
Προμηθευτές εσωτερικού
Γραμμάτια πληρωτέα
Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες
Σύνολο

2009
31.472.900,47
381.535,07
3.281.421,18
35.135.856,72

2008
17.920.979,53
428.850,24
2.996.412,27
21.346.242,04

25. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ:
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:

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός
Βραχυπρόθεσμα δάνεια

2009
2.250.462,99
2.250.462,99

2008
5.250.010,00
5.250.010,00

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων την 31η Δεκεμβρίου 2009 ήταν 3,262 %
(6,03% την 31η Δεκεμβρίου 2008, αντίστοιχα).
26.

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Το ποσό αυτών αναλύεται ως εξής:
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Πιστωτές διάφοροι
Δεδουλευμένα έξοδα
Λοιπά
Σύνολο

2009
36.418,68
35.538,71
43.169,05
28.380,96
143.507,40

2008
30.562,79
325.830,29
90.383,51
31.783,31
478.559,90
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27.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Δεν υπάρχουν.
28.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:

Δεν υπάρχουν.

Κηφισιά, 22/03/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 100951

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 350622

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ
Α.Δ.Τ. Μ013379
Α.Μ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 17414
Κατηγ. Αδείας Α’
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