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Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε για έγκριση, σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της
Εταιρείας, τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2012, οι οποίες έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και να σας εκθέσουµε τα
ακόλουθα, σχετικά µε τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονοµική
της θέση και την προβλεπόµενη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πορεία της .
Από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής, η Εταιρεία υποχρεούται βάσει των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας, να συντάσσει τις καταστατικές της οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως
όµως έχει το δικαίωµα, εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία µε βάση τις διατάξεις της
ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά µε τη σύνταξη των οικονοµικών
καταστάσεων οι φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας προσαρµόζονται και
αναµορφώνονται µέσω εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα ∆ΠΧΠ.
Γενικές Παρατηρήσεις
Τα βασικά στοιχεία των Οικονοµικών Καταστάσεων Εταιρείας καθώς και οι λογιστικές αρχές που
εφαρµόζει η Εταιρεία περιγράφονται αναλυτικά στις σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων που
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων.
Οικονοµική Θέση – Αποτελέσµατα

1.Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις η Εταιρεία είχε κέρδη µετά φόρων 270,13 χιλ. ευρώ
έναντι 144,90 χιλ. ευρώ του προηγουµένου έτους ήτοι αύξηση κατά 86,43%. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε
σε 970,57 χιλ. ευρώ έναντι 749,32 χιλ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης ήτοι αύξηση κατά 29,53%.
2. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως:
Καθαρά κέρδη χρήσεως
Πλέον υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων
Μείον διανεµηθέντα µερίσµατα 2011

(100.000,00)

Κέρδη προς διάθεση

323.847,24

270.127,30
153.719,94

Τα ανωτέρω κέρδη προτείνονται προς διανοµή ως εξής
1. Μέρισµα χρήσεως
2. Αποτέλεσµα εις νέον

100.000,00
223.847,24
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∆ιαχείριση κινδύνων:
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, οι
τραπεζικές καταθέσεις, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας
εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά µε
την διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:
α) Κίνδυνος της αγοράς
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και για τον λόγο αυτό δεν εκτίθεται σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο.
(ii) Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των µη επενδύσεων της σε σχετικά
περιουσιακά στοιχεία.
(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου
Η Εταιρεία 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 για την Εταιρεία οφείλεται στον τραπεζικό δανεισµό της (χρηµατοδοτικές µισθώσεις).
H επίδραση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας για την χρήση 2012 και 2011 καθώς και στα ίδια κεφάλαια
της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011 (sensitivity analysis) σε µια µεταβολή
(αύξηση/µείωση) του επιτοκίου (euribor) κατά 0,5%, αναλύεται ως κάτωθι:
Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
2012
+0,5%
Αποτέλεσµα
χρήσεως κέρδος
/(ζηµιά)
Ίδια Κεφάλαια
κέρδος /(ζηµιά)

2011
-0,5%

+0,5%

-0,5%

(0,2)

0,2

(0,4)

0,4

(0,2)

0,2

(0,4)

0,4

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των
σηµαντικών απαιτήσεων και διενεργηµένων συναλλαγών.

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
2012
2011
26
836
56
918

80
354
36
470

Μεγάλο µέρος των εµπορικών απαιτήσεων αφορά απαίτηση από την Μητρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και συνεπώς απαίτηση χωρίς πιστωτικό κίνδυνο.
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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.
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 31.12.2011 (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Έως 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
∆ανεισµός
16
45
Εµπορικές και λοιπές
207
0
υποχρεώσεις
Σύνολο
223
45
Εταιρεία κατά την 31.12.2012 (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Από 1 έως 5 έτη
Έως 1 έτος
∆ανεισµός
17
28
Εµπορικές και λοιπές
453
0
υποχρεώσεις
Σύνολο
470
28

Πάνω από 5 έτη
0
0
0

Πάνω από 5 έτη
0
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 ισολογισµό)
µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται
στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.

Συνολικός δανεισµός
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα
Καθαρό χρέος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο κεφαλαίου
Συντελεστής µόχλευσης

Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
2012
2011
45
61
26
80
19
(19)
404
234
423
215
4,49%
(8,84%)

Ο συντελεστής µόχλευσης παρουσίασε σηµαντική µεταβολή την χρήση 2012 σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση 2011.
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ε) Προσδιορισµός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της
αγοράς κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση µελλοντικών
χρηµατοροών χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της αξίας των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.
Από την 1 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία εφαρµόζει την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 που απαιτεί τη
γνωστοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρούνται στην εύλογη αξία µέσω ιεράρχησης
τριών επιπέδων:
• ∆ηµοσιευόµενες τιµές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρµογή) για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
που διαπραγµατεύονται σε ενεργές 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
ενεργές χρηµαταγορές (επίπεδο 3).
Η Εταιρεία την χρήση 1/1-31/12/2012 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
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και
λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα
Χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα
δάνεια
Εµπορικές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα
δάνεια
∆εδουλευµένες και
λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Λογιστική αξία
Εύλογη αξία
2012
2011
2012
2011
836

354

836

354

56
26

36
80

56
26

36
80

28

45

28

45

392

199

392

199

17

16

17

16

61

8

61

8

Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση
∆εν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα.
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Σηµαντικά γεγονότα που έχουν συµβεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη της χρήσεως µέχρι
την υποβολή της έκθεσης.
∆εν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών
της Εταιρείας βαίνει οµαλά.
∆ραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης
∆εν υπάρχουν σχετικές δραστηριότητες.
Ύπαρξη υποκαταστηµάτων της Εταιρείας
∆εν υπάρχουν υποκαταστήµατα.
Εργασιακά θέµατα

Η Εταιρεία δίνει έµφαση στο υψηλό επιστηµονικό επίπεδο, την επαγγελµατική εµπειρία, αλλά
και το προσωπικό ήθος των στελεχών της.
Η Εταιρεία, τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις
υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς.
Περιβαλλοντικά θέµατα

Η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της µε τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του
περιβάλλοντος και αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων σε αυτό.
Συµπεράσµατα/ Προβλεπόµενη πορεία
Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ήσαν πάρα πολύ ικανοποιητικά λαµβάνοντας υπ’όψιν την υπάρχουσα
οικονοµική κρίση. Η άριστη λειτουργία του εργαστηρίου καθώς και η άριστη επικοινωνία του
προσωπικού µε τους πελάτες υπήρξαν οι καθοριστικοί παράγοντες για τα προκύψαντα αποτελέσµατα.
Οι προοπτικές της Εταιρείας, τόνισε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. είναι πολύ καλές, κρίνοντας από τα
αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης αλλά και από τον κύκλο εργασιών στην διανυόµενη χρήση.
Η πορεία του εργαστηρίου θα είναι όµοια µε την περσινή του 2012 (αν εξαιρέσουµε τα έσοδα από τους
Λίβυους ασθενείς, τα οποία ανήλθαν περίπου σε 220 χιλ. ευρώ) και σύµφωνη µε τον προϋπολογισµό του
έτους 2013, εφόσον δεν επηρεαστεί επιπλέον από εξωγενείς παράγοντες.

Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2013

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
οικονοµικής θέσης της 31ης εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της 0ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή 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. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε
τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε.» κατά την 31 εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση
και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του
ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από
τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βασίλειος Ι.Γιαννακουλόπουλος
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 24571

BDO Ελλάς Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 153
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ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011

ΕΣΟ∆Α:
Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

Σηµειώσεις

1/1-31/12
2012

6

970.566,29
(436.252,50)

749.324,00
(364.436,62)

534.313,79

384.887,39

7
8

(191.871,16)
776,19

(183.526,98)
2.531,14

9

(4.246,68)
338.972,14
(68.844,84)

(6.102,34)
197.789,21
(52.890,70)

270.127,30

144.898,51

Μεικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά
έσοδα/ (έξοδα)
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Φόροι εισοδήµατος
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ

10

1/1-31/12
2011

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011

Σηµειώσεις
Καθαρό κέρδος:
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους:
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους:

1/1-31/12
2012

1/1-31/12
2011

270.127,30
0,00

144.898,51
0,00

0,00

0,00

270.127,30

144.898,51

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Σηµειώσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

11
10

109.919,93
3.040,74

97.546,57

112.960,67

835.881,25
55.735,81
26.188,35

354.455,86
36.384,08
80.043,35

917.805,41

470.883,29

1.015.351,98

583.843,96

16

60.000,00
323.847,24

60.000,00
153.719,94

17

20.084,29
403.931,53

20.084,29
233.804,23

403.931,53

233.804,23

18
19
10

28.128,31
16.818,57
3.413,88
48.360,76

45.155,76
15.203,70
1.908,79
62.268,25

21
18

392.033,95
17.027,46
92.844,82

199.000,54
15.766,48
65.065,91

22

61.153,46
563.059,69

7.938,55
287.771,48

1.015.351,98

583.843,96

12
13
15

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Φόροι πληρωτέοι
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

31
∆εκεµβρίου
2011

94.182,86
3.363,71

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη εις νέον
Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά
αποθεµατικά

31
∆εκεµβρίου
2012

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου
2012
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα µετά από φόρους
Μερίσµατα
Υπόλοιπο, 31
∆εκεµβρίου 2012

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου
2011
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα µετά από φόρους
Μερίσµατα
Υπόλοιπο, 31
∆εκεµβρίου 2011

Μετοχικό

Υπέρ το

Τακτικό,
αφορολόγητα,
και ειδικά

κεφάλαιο

άρτιο

αποθεµατικά

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

20.084,29

20.084,29

Μετοχικό

Υπέρ το

Τακτικό,
αφορολόγητα,
και ειδικά

κεφάλαιο

άρτιο

αποθεµατικά

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

20.084,29

20.084,29

Κέρδη
εις νέον

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

153.719,94

233.804,23

270.127,30
(100.000,00)

270.127,30
(100.000,00)

323.847,24

403.931,53

Κέρδη
εις νέον

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

93.821,43

173.905,72

144.898,51
(85.000,00)

144.898,51
(85.000,00)

153.719,94

233.804,23

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ 2011

Σηµειώσεις
Ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση παγίων
Τόκοι και συναφή έσοδα
Τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του
κεφαλαίου κίνησης

5
9
9
19

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Τόκοι πληρωθέντες
Φόροι πληρωθέντες
Ταµειακές εισροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες:
Αγορές ενσώµατων και ασώµατων παγίων
στοιχείων
Πωλήσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Ταµειακές εκροές για επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες
Καθαρή µεταβολή δανείων
Πληρωµή χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων
Μερίσµατα πληρωθέντα στους µετόχους
Ταµειακές εκροές για χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/ (µείωση) χρηµατικών
διαθεσίµων
Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή του έτους
Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος του έτους

15

31
∆εκεµβρίου
2012

31
∆εκεµβρίου
2011

338.972,14

197.789,21

22.127,15
0,00
(320,83)
4.567,51
1.614,87

23.572,78
(2.200,00)
(297,58)
6.399,92
795,25

366.960,84

226.059,58

(500.777,12)

(311.142,22)

191.248,32
(4.567,51)
(39.883,81)

196.179,00
(6.399,92)
(12.079,49)

12.980,72

92.616,95

(6.390,08)
0,00
320,83

(14.786,03)
2.200,00
297,58

(6.069,25)

(12.288,45)

0,00
(15.766,47)
(45.000,00)

0,00
(14.598,89)
(85.000,00)

(60.766,47)

(99.598,89)

(53.855,00)
80.043,35

(19.270,39)
99.313,74

26.188,35

80.043,35

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Το ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε.
(«η Εταιρεία») είναι ανώνυµη Εταιρεία που ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση:
∆ιστόµου 5-7, στον ∆ήµο Αµαρουσίου. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παροχή
υπηρεσιών φυσιοθεραπείας.
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. («ο Όµιλος»), ο οποίος
κατέχει ποσοστό 33% 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, ∆ιστόµου 5-7. Οι µετοχές της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ε.Α.Ε. διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Ο µέσος όρος του προσωπικού της Εταιρείας για τη χρήση 2012 ήταν 7 υπάλληλοι (9 την χρήση
2011).

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 ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆εν 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 ∆εκεµβρίου 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 ∆ιεθνή 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 την
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 ∆ΠΧΑ.
(γ) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις
οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012, στις 21 Μαρτίου
2013. Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης.
(δ) Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί
όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά
των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των
εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
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3α.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιµασία των συνηµµένων οικονοµικών
καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
(α) 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 ∆ΛΠ
38 «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις».
(β) 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 αγαθών: Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον
αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.
Πώληση υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.
Τόκοι: Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευµένου.
(γ) Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα πάγια, αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις
σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία
πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων
παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την παραγωγική τους
δυναµικότητα ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας τους.
Το κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την
απόσυρσή τους ή όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη
χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από την αποµάκρυνση ενός παγίου
περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία αποµακρύνεται το εν λόγω
πάγιο.
(δ) 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
Μηχανήµατα και εξοπλισµός (leasing)
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

Ωφέλιµη Ζωή
5 έτη
5,5 έτη
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(ε) 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
οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού
στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της
εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία
του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται
να αναγνωριστούν ξεχωριστά.
(στ) Λογαριασµοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί
απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη
εισπρακτέα υπόλοιπα.
(ζ) Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα: 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.
(η) 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 «∆ιαφορά υπέρ το άρτιο» στα
Ίδια Κεφάλαια. Άµεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση µε την έκδοση νέων µετοχών ή
δικαιωµάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.
(θ) Κόστη ∆ανεισµού: Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο στη περίοδο την οποία
πραγµατοποιούνται.
(ι) 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.
(κ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από
τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα 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.
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(λ) Τραπεζικός δανεισµός : Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το
οποίο αντανακλά την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών µειωµένη µε τα σχετικά άµεσα
έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε
βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (effective rate). Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν
από τις διαφορές του αναπόσβεστου κόστους αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης όπως
και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποαναγνώριση (αποπληρωµή) της δανειακής
υποχρέωσης. Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο την οποία
πραγµατοποιούνται.
(µ) 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 κάθε Εταιρείας όπως αναµορφώνονται
στις φορολογικές της δηλώσεις, προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των
θεσµοθετηµένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης
σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής
βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές
διαφορές και µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που
είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι
των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων
φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού και
µειώνονται στο βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη
έναντι των οποίων µέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους
εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα
πραγµατοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς
συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα
ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.
(ν) Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που µεταφέρουν στην Εταιρεία
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο πάγιο,
κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της µίσθωσης στην εύλογη αξία του µισθωµένου παγίου
ή, αν αυτή είναι χαµηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι πληρωµές για
χρηµατοδοτικές µισθώσεις επιµερίζονται µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και της
µείωσης της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο
εναποµείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται απ’ευθείας
στα αποτελέσµατα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση την
εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της µίσθωσης.
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Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους της κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του
παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των λειτουργικών
µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση
κατά την διάρκεια της µίσθωσης.
(ξ) 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.
(ο) Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Η Εταιρεία δε χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα.
(π) Πληροφορίες Κατά Λειτουργικό Τοµέα ∆ραστηριότητας: Ο Εταιρεία δεν παρέχει
χρηµατοοικονοµικές και άλλες πληροφορίες αναφορικά µε λειτουργικούς της 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 ∆ιοίκηση, µε
σκοπό την κατανοµή πόρων και την αξιολόγηση αποδόσεων.
(ρ) Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων: Το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, 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
2012 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της
Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:
Α) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για
µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’
ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όµιλος έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης
καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η εφαρµογή του παραπάνω
τροποποιηµένου ∆ΠΧΑ δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012)
Η τροποποίηση εισάγει την αναιρέσιµη υπόθεση ότι η λογιστική αξία των επενδυτικών ακινήτων,
τα οποία επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε
ακίνητα», θα ανακτηθεί µέσω της πώλησης τους και συνεπώς ο σχετικός αναβαλλόµενος φόρος
πρέπει να υπολογίζεται στη βάση πώλησης. Η υπόθεση αναιρείται εάν το επενδυτικό ακίνητο
αποσβένεται και εµπεριέχεται σε ένα επιχειρησιακό µοντέλο που στόχος του είναι να αναλώσει
τα οικονοµικά οφέλη του επενδυτικού ακινήτου, κατά την διάρκεια του χρόνου και όχι µέσω
πώλησης. Ειδικότερα, το ∆ΛΠ 12 εισάγει την απαίτηση υπολογισµού αναβαλλόµενου φόρου επί
των µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το
µοντέλο αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16, πάντα στη βάση ότι η ανάκτηση της
λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί µέσω της πώλησης.
Β) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1
Ιανουαρίου 2013
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον
είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο
την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση της Εταιρείας.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του
κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία
(κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε
εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών
κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση
του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των
φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση
µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η Εταιρεία θα αξιολογήσει την
επίδραση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε
κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον
πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας
οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι
συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της
οντότητας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της
τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
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∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να
προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίδραση αυτού, όταν το τελικό πρότυπο εκδοθεί.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση
τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της
εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των
εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα
τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο
τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της
τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ιερµηνεία 20 «Έξοδα αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός επιφανειακού ορυχείου»
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2013)
Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της
αποµάκρυνσης των στείρων υπερκείµενων («απογύµνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός
ορυχείου. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
Γ) Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Σο Σ∆ΛΠ
δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10,
∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα
εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2013, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν
ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι
εξής:
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την
ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του
ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα
θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους
διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να
ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου
εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (ή δυνατότητα να κατευθύνονται οι
δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές,
αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης
διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective
rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης/πρακτορευοµένου. Η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
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∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες
εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές
οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο
λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού
ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο
παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να
υπάρχει από κοινού έλεγχος. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής
της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας,
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους
αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις
οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες. Μία
οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω
γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το
∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις,
από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες:
Οδηγίες µετάβασης»
H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά
µε τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής
πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα
της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική
πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές
οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 δίνει τον ορισµό της εταιρείας επενδύσεων και αναφέρει την
περίπτωση κατά την οποία οι θυγατρικές της µπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση. Πολλά
επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών
επενδύσεων δύνανται να µην ενοποιούν τις περισσότερες από τις θυγατρικές τους, παρότι
ασκείται έλεγχος, και να τις λογιστικοποιούν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να
παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα
αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις
αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική
οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο
∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31
«Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον
λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις
απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων
σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. Η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
∆) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων
για το 2011 του Σ∆ΛΠ. Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές
που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος
βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν
έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα
συγκριτικά στοιχεία όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α)
κατ’ εφαρµογή του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και
λάθη» είτε (β) εθελοντικά.
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης
ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των
ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο.
∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: παρουσίαση.
Οι τροποποιήσεις θα διευκρινίσουν ότι ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµή στους
ιδιοκτήτες ενός µετοχικού τίτλου και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε το κόστος των
συναλλαγών µεταξύ ιδιοκτητών, πρέπει να λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 ‘Φόροι
Εισοδήµατος’. Ως αποτέλεσµα, ανάλογα µε τις περιστάσεις τα στοιχεία αυτά του φόρου
εισοδήµατος θα µπορούν να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια ή στα αποτελέσµατα.
∆ΛΠ 34, Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
Η τροποποίηση θα διευκρινίσει ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων για ένα συγκεκριµένο
αναφερόµενο κλάδο πρέπει να γνωστοποιείται µόνο όταν τα ποσά παρέχονται τακτικά στον
επικεφαλή λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων και υπάρχει ουσιώδης µεταβολή στο σύνολο τους
για τον συγκεκριµένο κλάδο σε σχέση µε τα ποσά που έχουν γνωστοποιηθεί στις τελευταίες
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Επί του παρόντος δεν υπάρχει καµία αναφορά στα ποσά που
παρέχονται τακτικά στον επικεφαλή λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων.
Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία µελέτης των ανωτέρω τροποποιήσεων.
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3β.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ:
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηµατικά διαθέσιµα και
ισοδύναµα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η
∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές
πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά µε την διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, οι
οποίες περιγράφονται κατωτέρω:
α) Κίνδυνος της αγοράς
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, και για τον λόγο αυτό δεν
εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο.
(ii) Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των µη επενδύσεων της σε σχετικά
περιουσιακά στοιχεία.
(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου
Η Εταιρεία 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 για την Εταιρεία οφείλεται στον τραπεζικό δανεισµό της
(χρηµατοδοτικές µισθώσεις).
Η επίδραση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας για την χρήση 2012 και 2011 καθώς και στα ίδια
κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011. (sensitivity analysis) σε µια
µεταβολή (αύξηση/µείωση) του επιτοκίου (euribor) κατά 0,5% αναλύεται ως κάτωθι:
Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
2012
+0,5%
Αποτέλεσµα
χρήσεως κέρδος
/(ζηµιά)
Ίδια Κεφάλαια
κέρδος /(ζηµιά)

2011
-0,5%

+0,5%

-0,5%

(0,2)

0,2

(0,4)

0,4

(0,2)

0,2

(0,4)

0,4

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους
συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών απαιτήσεων και διενεργηµένων συναλλαγών.

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
2012
2011
26
836
56
918

πελάτες

80
354
36
470
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Μεγάλο µέρος των εµπορικών απαιτήσεων αφορά απαίτηση από την Μητρική Εταιρεία
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και συνεπώς 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.
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 31.12.2011 (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Έως 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
∆ανεισµός
16
45
Εµπορικές και λοιπές
207
0
υποχρεώσεις
Σύνολο
223
45
Εταιρεία κατά την 31.12.2012 (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Έως 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
∆ανεισµός
17
28
Εµπορικές και λοιπές
453
0
υποχρεώσεις
Σύνολο
470
28

Πάνω από 5 έτη
0
0
0

Πάνω από 5 έτη
0
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 ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο
υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.

Συνολικός δανεισµός
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα
Καθαρό χρέος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο κεφαλαίου
Συντελεστής µόχλευσης

Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
2012
2011
45
61
26
80
19
(19)
404
234
423
215
4,49%
(8,84%)

Ο συντελεστής µόχλευσης παρουσίασε σηµαντική µεταβολή την χρήση 2012 σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση 2011.
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ε) Προσδιορισµός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της
αγοράς κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση µελλοντικών
χρηµατοροών χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της αξίας των λοιπών χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων.
Από την 1 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία εφαρµόζει την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 που απαιτεί τη
γνωστοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρούνται στην εύλογη αξία µέσω
ιεράρχησης τριών επιπέδων:
• ∆ηµοσιευόµενες τιµές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρµογή) για χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία που διαπραγµατεύονται σε ενεργές 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
ενεργές χρηµαταγορές (επίπεδο 3).
Η Εταιρεία την χρήση 1/1-31/12/2012 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
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και
λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα
Χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα
δάνεια
Εµπορικές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα
δάνεια
∆εδουλευµένες και
λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

Η Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Λογιστική αξία
Εύλογη αξία
2012
2011
2012
2011
836

354

836

354

56
26

36
80

56
26

36
80

28

45

28

45

392

199

392

199

17

16

17

16

61

8

61

8
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3γ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ:
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
∆ιοίκησης 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 ∆ΛΠ 12, υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που
θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για
κάθε χρήση καθώς και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε
φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από
τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στην Σηµείωση 10.
(β)

Αποµειώσεις απαιτήσεων:

Η Εταιρεία αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδοµένα ή
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα
µέρος δεν είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση 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)

Λοιπές προβλέψεις:

Η Εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Ο
καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις
απαιτήσεις είναι µία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές
συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς.
(δ)

Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων:

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση.
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την
αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού.
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4.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ:
Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
2012

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές

102.845,31

106.484,13

28.381,31

29.098,92

2.959,31

2.515,80

44,01

105,02

134.229,94

138.203,87

(94.445,42)

(96.981,28)

39.784,52

41.222,59

Αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Λοιπά
Σύνολο Μισθοδοσίας
Μείον: έξοδα που ενσωµατώθηκαν στο κόστος παραγωγής
(Σηµείωση 6)
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης (Σηµείωση 7)

5.

2011

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ:
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνηµµένες καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
2012

Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (Σηµείωση 11)
Μείον: αποσβέσεις που χρεώθηκαν στο κόστος παραγωγής
(Σηµείωση 6)

22.127,15

23.572,78

(17.961,31)

(18.973,25)

4.165,84

4.599,53

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης (Σηµείωση 7)

6.

2011

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ:
Το κόστος πωλήσεων που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:
2012

Μισθοδοσία (Σηµείωση 4)
Αποσβέσεις (Σηµείωση 5)
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Αναλώσεις
Λοιπά
Σύνολο

94.445,42
17.961,31
161.663,64
139.237,16
10.184,05
0,00
12.760,92
436.252,50

2011
96.981,28
18.973,25
118.513,61
106.083,71
8.587,20
244,77
15.052,81
364.436,62
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7.

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
2012

2011

Μισθοδοσία (Σηµείωση 4)

39.784,52

41.222,59

Αποσβέσεις (Σηµείωση 5)

4.165,84

4.599,53

69.284,42

50.791,55

5.880,61

4.905,03

Αµοιβές τρίτων
Φόροι τέλη
Παροχές τρίτων

66.863,76

53.000,84

5.892,01

29.007,44

191.871,16

183.526,98

Λοιπά
Σύνολο

8.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α/ΕΞΟ∆Α:
Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:
2012

Κέρδη/(ζηµιές) από πώληση παγίων

2011
0,00

2.200,00

Λοιπά

776,19

331,14

Σύνολο

776,19

2.531,14

9.

ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/ (ΕΞΟ∆Α):
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
2012

Χρηµατοοικονοµικά µισθώµατα (Leasing)

2011

(4.549,19)

(5.843,92)

(18,32)

(556,00)

(4.567,51)

(6.399,92)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

320,83

297,58

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

320,83

297,58

(4.246,68)

(6.102,34)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Σύνολο

10.

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ:
Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις εταιρείες
για την χρήση 2012 είναι 20% (20% για τη χρήση 2011).
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
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2012

2011

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:
- φόρος εισοδήµατος χρήσεως
- αναπροσαρµογές που αφορούν φόρους εισοδήµατος
προηγούµενων χρήσεων
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος που
απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων

67.662,72

51.778,17

0,00

0,00

1.182,12

1.112,53

68.844,84

52.890,70

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 (20%
και 20%)
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις (φόροι προηγούµενων χρήσεων)
Μη εκπιπτόµενες δαπάνες
Φορολογική επίδραση αναβαλλόµενου φόρου λόγω αλλαγής συντελεστή
φορολογίας
Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων

2012
338.972,14

2011
197.789,21

67.794,43
0,00
1.050,41

39.557,84
0,00
13.332,86

0,00
68.844,84

0,00
52.890,70

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 έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009. 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, δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε
σχέση µε το θέµα αυτό.
Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5Ν 2238/1994. Για
την χρήση 2011 έχει χορηγηθεί σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. Για την χρήση
2012 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν µέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε
ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
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.
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2012
Υπόλοιπο έναρξης , 1η Ιανουαρίου
Χρέωση στα αποτελέσµατα χρήσεως
Υπόλοιπο, 31η ∆εκεµβρίου

2011

1.131,95
(1.182,12)
(50,17)

2.244,48
(1.112,53)
1.131,95

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού απεικονίζονται στον
επισυναπτόµενο ισολογισµό ως εξής:
2012
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ενεργητικού/(παθητικού)
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (Leasing)
Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Καθαρός αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

2011

(3.413,88)
3.363,71
(50,17)

(1.908,79)
3.040,74
1.131,95

Η επίπτωση που έχουν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος στα επισυναπτόµενα αποτελέσµατα
χρήσεως, έχουν ως εξής:
2012
(1.505,09)
322,97
(1.182,12)

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (Leasing)
Αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Σύνολο

2011
(1.271,58)
159,05
(1.112,53)

Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία ο νέος φορολογικός συντελεστής για την χρήση 2013
ανέχεται σε ποσοστό 26%. Η επίδραση που θα είχε η εφαρµογή του νέου συντελεστή στην επιµέτρηση της
αναβαλλόµενης φορολογίας, στις προσωρινές διαφορές κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012, δεν είναι σηµαντική.
11. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:
Κτίρια

Μηχανήµατα και
εξοπλισµός

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος
1η Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες

3.625,00

274.986,66

58.661,73

337.273,39

-

13.368,04
(12.500,00)

1.417,99
0,00

14.786,03
(12.500,00)

1.300,00
277.154,70

(1.300,00)
58.779,72

0,00
339.559,42

(163.166,31)

(55.279,57)

(218.566,71)

(21.061,09)

(2.221,69)

(23.572,78)

12.500,00

0,00

12.500,00

(410,83)

(171.727,40)

(57.501,26)

(229.639,49)

3.214,17

105.427,30

1.278,46

109.919,93

Πωλήσεις /διαγραφές
Μεταφορές/αναταξινοµήσ
εις
31η ∆εκεµβρίου 2011

3.625,00

Σωρευµένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2011
Αποσβέσεις χρήσεως

(120,83)
(290,00)

Πωλήσεις /διαγραφές
31η ∆εκεµβρίου 2011
Αναπόσβεστη Αξία
31η ∆εκεµβρίου 2011
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Κτίρια

Μηχανήµατα και
εξοπλισµός

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος
1η Ιανουαρίου 2012

3.625,00

277.154,70

58.779,72

339.559,42

6.000,00

390,08

6.390,08

0,00
3.625,00

0,00
283.154,70

0,00
59.169,80

0,00
345.949,50

1η Ιανουαρίου 2012

(410,83)

(171.727,40)

(57.501,26)

(229.639,49)

Αποσβέσεις χρήσεως

(290,00)

(20.209,02)

(1.628,13)

(22.127,15)

(1.300,00)

1.300,00

0,00

(700,83)

(193.236,42)

(57.829,39)

(251.766,64)

2.924,17

89.918,28

1.340,41

94.182,86

Προσθήκες
Πωλήσεις /διαγραφές
31η ∆εκεµβρίου 2012
Σωρευµένες Αποσβέσεις

Πωλήσεις /διαγραφές
31η ∆εκεµβρίου 2012
Αναπόσβεστη Αξία
31η ∆εκεµβρίου 2012

Κανένα στοιχείο του µηχανολογικού εξοπλισµού δεν έχει δεσµευθεί ως εγγύηση έναντι
υποχρεώσεων.
Την 31η ∆εκεµβρίου 2012 η Εταιρεία δεν είχε συµβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώµατων
παγίων στοιχείων.
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

12.

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
2012
Πελάτες εσωτερικού

835.431,25

354.455,86

450,00

0,00

835.881,25

354.455,86

Γραµµάτια εισπρακτέα
Σύνολο

2011

Για τις απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού 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)

13.

2012
38.321,26
41.995,78
32.656,04
95.313,04
582.582,94
44.562,19
835.431,25

2011
133.027,59
70.135,00
32.571,00
78.548,00
15.121,31
25.052,96
354.455,86

2012

2011

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Χρεώστες διάφοροι
Λοιπά
Σύνολο

55.055,81

35.964,08

680,00

420,00

55.735,81

36.384,08
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:

14.

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:

2012

2011

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε. Α. Ε.

775.226,31

308.826,31

Σύνολο

775.226,31

308.826,31

Υποχρεώσεις σε:

2012

2011

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε. Α. Ε.

377.068,74

165.613,67

Σύνολο

377.068,74

165.613,67

Οι συναλλαγές µε τις συνδεδεµένες εταιρείες αναλύονται ως εξής:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε. Α. Ε.
Σύνολο

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε. Α. Ε.
Σύνολο

Πωλήσεις

Πωλήσεις

2012

2011

766.400,00

488.200,00

766.400,00

488.200,00

Αγορές

Αγορές

2012

2011

194.113,26

149.864,80

194.113,26

149.864,80

Σηµειώνεται ότι εντός της χρήσεως 2012, δεν καταβλήθηκαν στην Μητρική Εταιρεία τα
οφειλόµενα µερίσµατα. ύψους € 24.750,00.
Οι αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης για την τρέχουσα περίοδο
ανέρχονται σε € 194.113,26 ενώ οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από ή προς ∆ιευθυντικά στελέχη
και µέλη της ∆ιοίκησης ανέρχονται σε € 0,00 και € 23.999,62 αντίστοιχα.
15.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ:
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι:
2012

Ταµείο

2011
1.322,17

6.174,81

- καταθέσεις όψεως & προθεσµίας

24.866,18

73.868,54

Σύνολο

26.188,35

80.043,35

Καταθέσεις σε τράπεζες
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16.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 31 ∆εκεµβρίου 2011, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανέρχονταν σε € 60.000 και αποτελούνται από 200.000 µετοχές αξίας € 0,30 η κάθε µία.

17.

ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ:
Ανάλυση:
2012

2011

Τακτικό αποθεµατικό

20.084,29

20.084,29

Σύνολο

20.084,29

20.084,29

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.
18.

∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Οι δανειακές υποχρεώσεις αφορούν σε χρηµατοδοτική µίσθωση µηχανολογικού εξοπλισµού. Οι
υποχρεώσεις στους εκµισθωτές, αναλύονται ως εξής:
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - Ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων:
2012

2011

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

19.918,92
29.878,37
0,00

19.918,92
49.797,29
0,00

Σύνολο
Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοοικονοµικού κόστους στις
χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε Χρηµατοδοτικά Μισθώµατα

49.797,29

69.716,21

(4.641,52)
45.155,77

(8.793,97)
60.922,24

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει ως εξής:
2012
Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Μετά τα 5 έτη

2011

17.027,46
28.128,31
0,00

15.766,48
45.155,76
0,00

45.155,77

60.922,24

Επί των µισθωµένων παγίων υπάρχει παρακράτηση κυριότητας, η οποία θα παραµένει σε ισχύ
µέχρι τη λήξη της µισθωτικής περιόδου και την πλήρη αποπληρωµή των µισθωµάτων.
Το κόστος δανεισµού έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως σύµφωνα µε την αρχή του
δεδουλευµένου (βλέπε σηµείωση 9).
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19.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:
(a) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταµεία
για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε €
28.381,31 (€29.098,92 την χρήση 31η ∆εκεµβρίου 2011).
(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 την 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:
2012

2011

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Πραγµατικές παροχές που πληρώθηκαν
Έξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση αποτελεσµάτων
(Σηµείωση 4)

15.203,70
(1.344,44)

14.408,45
(1.720,55)

2.959,31

2.515,80

Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

16.818,57

15.203,70

20.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:
Βάσει του Ελληνικού εµπορικού νόµου, οι εταιρείες απαιτείται κάθε χρόνο να αναγγέλουν από τα
κέρδη τους µέρισµα το οποίο είναι τουλάχιστο το 35% των κερδών µετά φόρων µετά τον σχηµατισµό
τακτικού αποθεµατικού. Η µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση του 70% των µετοχών της
Εταιρείας.
Επίσης, ο Ελληνικός εµπορικός νόµος, απαιτεί συγκεκριµένες συνθήκες οι οποίες πρέπει να
πληρούνται ώστε τα µπορούν να διανεµηθούν µερίσµατα, ως κάτωθι:
(α) ∆εν 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 και,
(β) ∆εν µπορούν να διανεµηθούν µερίσµατα στους µετόχους όσο το αναπόσβεστο υπόλοιπο των
«Εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης» όπως απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις,
υπερβαίνει το σύνολο των αποθεµατικών που µπορούν να διανεµηθούν πλέον του υπολοίπου
κερδών εις νέον.
Το ύψος των µερισµάτων τα οποία προτείνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προς
διανοµή στους µετόχους κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 ανέρχεται σε € 100,00 χιλ. (€ 0,50 ανά
µετοχή). Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τους µετόχους θα αναγνωρισθεί στις οικονοµικές
καταστάσεις µετά την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.
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21.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:
2012

2011

Προµηθευτές εσωτερικού

392.033,95

199.000,54

Σύνολο

392.033,95

199.000,54

22.

∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Το ποσό αυτών αναλύεται ως εξής:
2012

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

23.

2011
5.819,08

7.504,23

55.000,50

0,00

333,88

434,32

61.153,46

7.938,55

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ:
Τα έξοδα ενοικίασης περιλαµβάνονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης
που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και ανέρχονται σε € 194.162,26 ( € 149.864,80 την 31η
∆εκεµβρίου 2011).
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων
λειτουργικής µίσθωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 2011 έχουν ως κάτωθι:
2012

Εντός ενός έτους
1-5 έτη
Μετά από 5 έτη

2011
100.000,00
200.000,00
0,00
300.000,00

134.878,32
0,00
0,00
134.878,32
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24.

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
∆εν υπάρχουν.

25.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 γεγονότα, τα οποία θα είχαν επήρεια επί της
οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012.

Μαρούσι 21 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ038305

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Α.∆.Τ. Ν016172

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0004686 Α' ΤΑΞΗ
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