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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ

«ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (30η εταιρική χρήση)

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την
διαχειριστική χρήση 01/01/2017-31/12/2017 καθώς και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, (ήτοι την
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, συνοδευμένη από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και
Συνολικών Εσόδων, τις Καταστάσεις Ταμειακών Ροών και Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς και τις
Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017 προκύπτουν τα κατωτέρω:
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού - Παθητικού στις 31.12.2017 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 39.550.574,16
από Ευρώ 37.518.688,84 που ήταν κατά την προηγούμενη χρήση.
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αξία των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (Ενσώματα και Ασώματα περιουσιακά στοιχεία,
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις) ανήλθε, προ της επίδρασης των
αποσβέσεων, στο ποσό των Ευρώ 4.651.833,40 ενώ αφού ληφθούν υπόψη οι σωρευμένες αποσβέσεις στο
ποσό των Ευρώ 950.137,12.
Η σύνθεση των Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων έχει ως ακολούθως:

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.
& Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων
γ)Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις
δ)Μεταφορικά μέσα
ε)Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
στ)Πάγια υπό κατασκευή
ζ)Επενδυτικά Ακίνητα (Θέση: Κυρά
Βρύση – Ίσθμια Κορινθίας)
η) Λογισμικά προγράμματα
θ)Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Αξία
Κτήσεως
1/1/17

Μεταβολές
χρήσεως
Αξίας
Κτήσεως

Μεταφορές
Αξίας
Κτήσεως

Σωρευμένες
αποσβέσεις
την 31/12/17

Μεταφορές
Σωρευμένων
αποσβέσεων

Αναπ. Αξία
31/12/17

152.000,00

0,00

(152.000,00)

0,00

0,00

0,00

1.099.825,98
2.776.820,00
252.864,35
239.646,65
11.798,83

(10.402,71)
0,00
0,00
16.685,20
(11.798,83)

(1.089.423,27)
0,00
0,00
0,00
0,00

(409.734,70)
(2.776.818,97)
(251.216,75)
(237.519,67)
0,00

409.734,70
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1,03
1.647,60
18.812,18
0,00

0,00

0,00

1.241.423,27

0,00

(409.734,70)

831.688,57

27.099,62
550,00
4.560.605,43

0,00
0,00
(5.516,34)

ι) Αναβαλλόμενη φορολογία ενεργητικού
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

0,00
0,00
0,00

(26.406,18)
0,00
(3.701.696,27)

0,00
0,00
0,00

693,44
550,00
853.392,82
96.744,31
950.137,12
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το σύνολο των Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων ανέρχεται στο ποσόν των Ευρώ 38.600.437,04
και αναλύεται ως εξής:
Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
1.Πελάτες
2.Παρακρατούμενοι φόροι και λοιποί χρεώστες διάφοροι
3.Προπληρωμένα έξοδα και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
1.Tαμείο
2.Καταθέσεις όψεως

44.528,03
44.528,03

38.220.188,82
298.516,78
11.757,57
38.530.463,17
357,11
25.088,73
25.445,84

To σύνολο του Ενεργητικού διαμορφώνεται σε Ευρώ 39.550.574,16.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε Ευρώ 12.666.745,86 και αναλύονται ως ακολούθως:
1.Κεφάλαιο (διαιρεμένο σε 6.000.000 μετοχές αξίας Ευρώ 0,31 εκάστη)
2.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
3.Τακτικό Αποθεματικό
4. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων
5. Κέρδη εις νέον

1.860.000,00
1.825.018,63
620.000,00
307.234,24
8.054.492,99
12.666.745,86

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας συνολικού ποσού Ευρώ 26.883.828,30 αναλύονται ως εξής:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2.Γραμμάτια πληρωτέα
3.Επιταγές πληρωτέες
4.Φόροι τέλη
5.Τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Πιστωτές διάφοροι
8.Δουλευμένα έξοδα και λοιπές υποχρεώσεις

77.898,07
77.898,07
22.852.477,78
499.688,43
80.135,05
928.566,18
2.250.114,92
20.029,10
105.285,81
69.632,96
26.805.930,23
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Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων και των Υποχρεώσεων διαμορφώνεται σε Ευρώ 39.550.574,16.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Οι πωλήσεις ανήλθαν στην τρέχουσα χρήση στο ποσό των Ευρώ 12.316.299,01 έναντι 10.082.593,27 την
προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση κατά 22,15%.
Τα μικτά κέρδη ως ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν για το 2017 σε 18,48% από 10,08% το 2016. Το
καθαρό αποτέλεσμα της χρήσεως προ φόρων προέκυψε θετικό και ανέρχεται στο ποσό Ευρώ 1.716.166,68.
Η παραπάνω αύξηση οφείλεται κυρίως στις συνεργασίες και την πολιτική εκπτώσεων τζίρου που εφάρμοσε η
διοίκηση με τους προμηθευτές της ώστε να μπορεί να διαθέτει τα εμπορεύματά της στις πλέον ανταγωνιστικές
τιμές της αγοράς.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ως ποσοστό επί του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε στο 97,60%
το 2017 από 97,38% % το 2016 ενώ ως ποσοστό επί των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ανήλθε στο
144,00% το 2017 από 140,74% το 2016. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ως ποσοστό επί των
Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε στο 211,62% το 2017 από 226,05% το 2016 ενώ το ποσοστό παγιοποίησης των
Ιδίων Κεφαλαίων στο 6,73% από 7,71%.

Αναλυτικότερα, οι βασικότεροι αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης και αποδοτικότητας, παρατίθενται
κατωτέρω:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

2017

2016

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού

=

38.600.437,04
39.550.574,16

=

97,60%

36.537.384,97
37.518.688,84

=

97,38%

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού

=

950.137,12
39.550.574,16

=

2,40%

981.303,87
37.518.688,84

=

2,62%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

=

12.666.745,86
26.883.828,30

=

47,12%

11.485.087,09
26.033.601,75

=

44,12%

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

=

26.883.828,30
39.550.574,16

=

67,97%

26.033.601,75
37.518.688,84

=

69,39%

Ιδια κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

=

12.666.745,86
39.550.574,16

=

32,03%

11.485.087,09
37.518.688,84

=

30,61%

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

=

38.600.437,04
26.805.930,23

=

144,00%

36.537.384,97
25.961.745,78

=

140,74%

Αριθμοδείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Πωλήσεις

=

1.922.864,98
12.316.299,01

=

15,61%

931.976,59
10.082.593,27

=

9,24%

Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων
Πωλήσεις

=

1.716.166,68
12.316.299,01

=

13,93%

795.085,49
10.082.593,27

=

7,89%

Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

=

1.716.166,68
12.666.745,86

=

13,55%

795.085,49
11.485.087,09

=

6,92%
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Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις

=

2.276.539,89
12.316.299,01

=

18,48%

1.016.766,77
10.082.593,27

=

10,08%

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Το σύνολο των κερδών μετά από φόρους της χρήσης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 1.181.798,52.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει, αφού ληφθούν υπόψη στα ανωτέρω κέρδη της χρήσης, τα
λοιπά συνολικά έξοδα χρήσης που επιβαρύναν απευθείας την καθαρή θέση ποσού Ευρώ 139,75, το υπόλοιπο
κερδών εις νέο των προηγούμενων χρήσεων ποσού Ευρώ 7.002.194,22 καθώς και τη μεταφορά ποσού Ευρώ
129,360.00 από το υπόλοιπο κερδών εις νέο των προηγούμενων χρήσεων στα ειδικώς φορολογηθέντα
αποθεματικά από μερίσματα, να μην γίνει διανομή του διαμορφωμένου στο τέλος της χρήσης υπολοίπου
κερδών εις νέο ποσού Ευρώ 8.054.492,99. H προτεινόμενη μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει καλύψει πλήρως το από τον νόμο οριζόμενο υποχρεωτικό ποσό για
Τακτικό αποθεματικό.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η Διοίκηση της Εταιρείας καταβάλει συστηματικές προσπάθειες να ανταπεξέλθει στις δύσκολες
χρηματοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και σε συνεργασία με την διοίκηση του
Ομίλου του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ επιδιώκει την άμεση βελτίωση της ρευστότητας και της αποδοτικότητας
της, ενώ θα συνεχισθεί η προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζονται υλικά υψηλής ποιότητας στις πλέον
ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
Βασικοί στόχοι είναι η Εταιρεία να διατηρήσει την κερδοφορία, παρά την έλλειψη ρευστότητας που
παρατηρείται, να ικανοποιήσει την ανάγκη των κλινικών του Ομίλου για περαιτέρω μείωση του κόστους των
υλικών που τους προμηθεύει και ταυτόχρονα να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στην Εταιρεία.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία δεν τηρεί υποκαταστήματα.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις
της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του
περιβάλλοντος και αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα χρηματικά
διαθέσιμα, οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις καθώς και τα δάνεια των τραπεζών. Η Διοίκηση της
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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 σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και για το 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 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 2017 και 2016 καθώς
και στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα (ανάλυση
ευαισθησίας) σε μια μεταβολή (αύξηση/μείωση) του επιτοκίου (euribor) κατά 0,5%.
(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Μεταβολή επιτοκίου

2017

2016

+0,5%

-0,5%

+0,5%

-0,5%

Αποτέλεσμα χρήσεως, κέρδη /(ζημίες)

(11)

11

(11)

11

Ίδια Κεφάλαια, κέρδη /(ζημίες)

(11)

11

(11)

11

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

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Χρηματικά διαθέσιμα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

2017
25
38.220
310
38.555

2016
59
35.793
511
36.363

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων αφορά απαίτηση από την Μητρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Η Μητρική εφαρμόζει κατάλληλο σχέδιο ενεργειών για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων ρευστότητας και την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της ίδιας αλλά και των θυγατρικών
της.
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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
και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινομημένες σε σχετικές
ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την
ημερομηνία αναφοράς μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης.
Εταιρεία κατά την 31.12.2017 (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Έως 1 έτος

Από 2 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Έως 1 έτος

Από 2 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

23.255
25.505

0
0

0
0

2.250
23.627
25.877

0
0
0

0
0
0

Εταιρεία κατά την 31.12.2016 (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Δανεισμός

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

2.250

0

0

δ) Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της εταιρείας
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικά. Παρόλα αυτά η
Εταιρεία έχει σημαντική έκθεση και εξάρτηση από τη Μητρική της εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. η
οποία τα τελευταία έτη αντιμετωπίζει δυσκολίες ρευστότητας. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται από την
πλευρά της Μητρικής με το σχέδιο δράσης που έχει εκπονήσει και εφαρμόζει, όπως αναλυτικά αναφέρεται
στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2017. Το ανωτέρω πλαίσιο δράσης εκτιμάται ότι θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλιστεί η ομαλή
συνέχιση της δραστηριότητας της Μητρικής και κατά επέκταση και της Εταιρείας βελτιώνοντας γενικότερα
την ταμειακή ρευστότητα και την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου. Επισημαίνεται ότι η
Εταιρεία εμφανίζει θετικό κεφάλαιο κίνησης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017.
ε) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Ο σκοπός της Εταιρείας είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη
στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή,
η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό
χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός
(συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης συν το καθαρό
χρέος.
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2017
2.250
25
2.225
12.667
14.892
14,94%

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

2016
2.250
59
2.191
11.485
13.676
16,02%

Ο συντελεστής μόχλευσης δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
στ) Συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρία είναι θυγατρική του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και ως εκ τούτου συνδέεται με την
μητρική της καθώς και με τις άλλες θυγατρικές και συνδεδεμένες αυτής.
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών με συνδεδεμένες εταιρείες έχουν ως κάτωθι:
Απαιτήσεις από:
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.
Σύνολο
Υποχρεώσεις προς:
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
Σύνολο

2017
38.201.777,32
0,00
0,00
6.990,20
38.208.767,52

2016
35.535.923,47
553,60
902,71
7.297,72
35.544.677,50

2017
0,00
10.322,81
10.322,81

2016
500,00
49.511,12
50.011,12

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες αναλύονται ως εξής:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
MEDSANA BUCHAREST
MEDICAL CENTER
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

Αγορές
1/1/-31/12/2017
352,20

Αγορές
1/1/-31/12/2016
4.193,07

Έσοδα
1/1/-31/12/2017
12.259.245,33

Έσοδα
1/1/-31/12/2016
10.057.031,96

0,00
81.211,21

0,00
76.865,52

55.014,78
0,00

0,00
0,00

Σύνολο

81.563,41

81.058,59

12.314.260,11

10.057.031,96

Οι συναλλαγές με το διοικητικό προσωπικό έχουν ως κάτωθι:
Υποχρεώσεις από ή προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη
Αμοιβές διοικητικών στελεχών και μελών της Διοίκησης

2017
86.910,08
374.579,68

2016
111.174,10
375.100,75

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δεν υφίστανται σχετικές δραστηριότητες.
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η Εταιρεία δεν έχει προβεί στην απόκτηση ιδίων μετοχών.
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία αναφοράς των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων μέχρι και την ημερομηνία που
συντάχθηκε η παρούσα έκθεση δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα στα οποία να επιβάλλεται αναφορά
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
ΚΗΦΙΣΙΑ, 23 Απριλίου 2018
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΕΖΕΡΙΤΗ

ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Γεώργιος Αποστολόπουλος
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Λοιπά έσοδα
Κέρδη εκμετάλλευσης
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
Κέρδη προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

Σημ.

2017

2016

6

12.316.299,01
(10.039.759,12)
2.276.539,89

10.082.593,27
(9.065.826,50)
1.016.766,77

(1.174.155,81)
820.480,90
1.922.864,98
(206.698,30)
1.716.166,68
(534.368,16)
1.181.798,52

(940.604,69)
855.814,51
931.976,59
(136.891,10)
795.085,49
(284.323,56)
510.761,93

7
8
9
10

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Σημ.
Κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα

2017

2016

1.181.798,52

510.761,93

(196,83)
57,08
(139,75)

(5.458,86)
1.583,07
(3.875,79)

1.181.658,77

506.886,14

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από υποχρεώσεις
καθορισμένων παροχών στο προσωπικό
Φόρος Εισοδήματος
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από
φόρους

20
10

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Ασώματα περιουσιακά στοιχεία
Επενδυτικά ακίνητα
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Τακτικό, αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόροι πληρωτέοι
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

31 Δεκ.
2017

31 Δεκ.
2016

20.460,81
693,44
831.688,57
550,00
96.744,30
950.137,12

884.606,33
1.155,44
0,00
550,00
94.992,10
981.303,87

13
14
15
16

44.528,03
38.220.188,82
310.274,35
25.445,84
38.600.437,04
39.550.574,16

174.985,23
35.793.232,59
510.627,20
58.539,95
36.537.384,97
37.518.688,84

17
17
18

1.860.000,00
1.825.018,63
927.234,24
8.054.492,99
12.666.745,86

1.860.000,00
1.825.018,63
797.874,24
7.002.194,22
11.485.087,09

20

77.898,07
77.898,07

71.855,97
71.855,97

21
22
23

23.432.301,26
2.250.114,92
194.947,87
928.566,18
26.805.930,23
26.883.828,30
39.550.574,16

23.069.035,47
2.250.000,00
186.083,51
456.626,80
25.961.745,78
26.033.601,75
37.518.688,84

Σημ.
11α
12
11β
10

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2016
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016

1.860.000,00
0,00
1.860.000,00

1.825.018,63
0,00
1.825.018,63

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2017
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Εσωτερικές μεταφορές
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2017

1.860.000,00
0,00
0,00
1.860.000,00

1.825.018,63
0,00
0,00
1.825.018,63

Τακτικό,
αφορολόγητα
και λοιπά
αποθεματικά

797.874,24
0,00
797.874,24

Κέρδη εις
νέον

6.495.308,08
506.886,14
7.002.194,22

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

797.874,24
0,00
129.360,00
927.234,24

7.002.194,22
1.181.658,77
(129.360,00)
8.054.492,99

11.485.087,09
1.181.658,77
0,00
12.666.745,86

10.978.200,95
506.886,14
11.485.087,09

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Κέρδη από πώληση παγίων
Προβλέψεις
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Ταμειακές εκροές σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Ταμειακές εκροές σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Καθαρή μείωση στα χρηματικά διαθέσιμα χρήσης (α)+(β)
Χρηματικά διαθέσιμα στην έναρξη της χρήσης
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης

2017

2016

1.716.166,68

795.085,49

49.604,15
0,00
252.808,18
(91,30)
206.789,60
2.225.277,31

50.108,50
(973,00)
(9.439,97)
(116,65)
137.007,76
971.672,13

130.457,20
(2.474.572,26)
602.757,83

(96.467,30)
(441.397,81)
(203.206,36)

(205.668,70)
(294.751,59)
(16.500,21)

(135.520,76)
(117.924,20)
(22.844,30)

(16.685,20)

(3.014,29)

0,00
91,30
(16.593,90)
(33.094,11)
58.539,95
25.445,84

972,00
116,65
(1.925,64)
(24.769,94)
83.309,89
58.539,95

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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 βάσει του καταστατικού της 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.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
Ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2017 ήταν 13 υπάλληλοι.
2α.

ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν Πρότυπα
που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. Επίσης, οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα
παρουσίασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, στις 23 Απριλίου 2018.
2β.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν
χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:

κατά

την

προετοιμασία

των

συνημμένων

(α) Ασώματα περιουσιακά στοιχεία (Σημείωση 12): Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται
κυρίως από λογισμικά προγράμματα. Αυτά αποσβένονται βάσει της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, η
οποία έχει οριστεί στα πέντε έτη. 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. Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν
πραγματοποιούνται.
(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.
16
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Πώληση υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.
Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων
πωλήσεων και του αναλογούντα ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί
κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.
Τόκοι: Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.
(γ) ι. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία (Σημείωση 11α): Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, 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.
ιι. Επενδύσεις σε ακίνητα(Σημείωση 11β): Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν οικόπεδα και κτίρια
που κατέχουν η Εταιρεία και ο Όμιλος και τα οποία εκμισθώνουν με λειτουργική μίσθωση. Οι επενδύσεις
αυτές αρχικά καταχωρούνται στην αξία κτήσεως τους, η οποία περιλαμβάνει και τα έξοδα αποκτήσεως τους.
Μετά την αρχική αναγνώριση αποτιμώνται στην αξία κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις
συσσωρευμένες απομειώσεις. Έξοδα συντηρήσεως και επισκευών των επενδύσεων σε ακίνητα
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
(δ) Αποσβέσεις (Σημείωση 5): Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές, οι
οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.
Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής ανά κατηγορία ενσώματου πάγιου στοιχείου έχει ως ακολούθως:
Κατηγορία
Κτίρια
Μηχανήματα και εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ωφέλιμη Ζωή
25 έτη
10 έτη
6 έτη
5-10 έτη

(ε) Αποθέματα (Σημείωση 13): Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων καθορίζεται
σύμφωνα με τη μέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO). 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.
(στ) Λογαριασμοί εισπρακτέοι (Σημείωση 14 και 15): Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων
εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα.
(ζ) Χρηματικά διαθέσιμα (Σημείωση 16): 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.
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(η) Μετοχικό κεφάλαιο (Σημείωση 17): Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της
Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής
αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες
δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην
καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.
(θ) Δανειακές υποχρεώσεις (Σημείωση 22): 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.
(ι) Κόστη Δανεισμού (Σημείωση 9): Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο στη περίοδο κατά την
οποία πραγματοποιούνται.
(κ) Παροχές Προσωπικού (Σημείωση 20):
- Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευμένες.
- Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).
Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις του προγράμματος καθορισμένων παροχών που σχετίζονται με το κόστος
τρέχουσας απασχόλησης και το χρηματοοικονομικό κόστος από τόκους αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων, ενώ τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από επανεκτιμήσεις λόγω μεταβολών
των παραδοχών, καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
Το επιτόκιο προεξόφλησης των καθορισμένων υποχρεώσεων μετά την έξοδο από την υπηρεσία
προσδιορίζεται με αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς, υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων κατά τη λήξη
της περιόδου αναφοράς.
- Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν
τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο
δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία
αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία της
Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη
υποχρέωση.
(λ) 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.
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(μ) Φόρος Εισοδήματος, Τρέχων και Αναβαλλόμενος (Σημείωση 10): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος
υπολογίζονται βάσει των χρηματοοικονομικών 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
αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις
προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία αναφοράς μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής
αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και
μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών
και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών
ζημιών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και μειώνονται στο
βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το
σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση
θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε
ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
(ν) Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις (Σημείωση 26): Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία
έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή
η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν
την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά
με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οπότε η επίδραση της
χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις
αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις
τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους
κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας
εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών
ωφελειών είναι πιθανή.
3α.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση
προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την
διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται
στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην
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προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών
ή γεγονότων. Οι αναθεωρήσεις στις λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο που
πραγματοποιήθηκαν και στις μελλοντικές λογιστικές περιόδους που επηρεάζουν.
Οι σημαντικότερες εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα
μπορούσε να έχει σημαντική επίδραση στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιγράφονται
παρακάτω:
(α)

Απομείωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων (Σημείωση 11)

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και τα επενδυτικά ακίνητα ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον τυχόν έξοδα
διάθεσης και της αξίας χρήσεως. Ο προσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού βασίζεται σε σημαντικές κρίσεις,
εκτιμήσεις και παραδοχές της Διοίκησης αναφορικά με μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες.
(β)

Απομείωση απαιτήσεων (Σημείωση 14)

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

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις (Σημείωση 26)

Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές
υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που
σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που
περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους
κανονισμούς.
(δ) Ανάκτηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
(Σημείωση 10)
H αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων εμπεριέχει εκτιμήσεις αναφορικά με την
ανακτησιμότητά τους και την μελλοντική πραγματοποίηση επαρκών φορολογικών κερδών, τα οποία θα
επιτρέψουν την ανάκτησή τους.
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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
(ε)

Υποχρεώσεις για καθορισμένες παροχές προσωπικού (Σημείωση 20)

Οι υποχρεώσεις για καθορισμένες παροχές προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η
διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η μελλοντική
αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων και το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων. Η
Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με
όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές. Λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης αυτών των
προγραμμάτων, τέτοιες εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα.
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(στ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων
Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Κατά την
31 Δεκεμβρίου 2017, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρήση των
στοιχείων του ενεργητικού.
3β.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα, οι εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις, καθώς και 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 δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και για το 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 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 2017 και 2016 καθώς
και στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα (ανάλυση
ευαισθησίας) σε μια μεταβολή (αύξηση/μείωση) του επιτοκίου (euribor) κατά 0,5%.
(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Μεταβολή επιτοκίου

2017

2016

+0,5%

-0,5%

+0,5%

-0,5%

Αποτέλεσμα χρήσεως, κέρδη /(ζημίες)

(11)

11

(11)

11

Ίδια Κεφάλαια, κέρδη /(ζημίες)

(11)

11

(11)

11

β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των
σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.
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2017
25
38.220
310
38.555

Χρηματικά διαθέσιμα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

2016
59
35.793
511
36.363

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων αφορά απαίτηση από την Μητρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Η Μητρική εφαρμόζει κατάλληλο σχέδιο ενεργειών για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων ρευστότητας της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης και την ομαλή συνέχιση της
δραστηριότητας της ίδιας αλλά και των θυγατρικών της.
Για τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις καθώς και για τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα ο
πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται αμελητέος.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων
και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινομημένες σε σχετικές
ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την
ημερομηνία αναφοράς μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης.
Εταιρεία κατά την 31.12.2017 (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Δανεισμός

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Έως 1 έτος

Από 2 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

23.627
25.877

0
0

0
0

Έως 1 έτος

Από 2 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

23.255
25.505

0
0

0
0

2.250

0

0

Εταιρεία κατά την 31.12.2016 (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Δανεισμός

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

2.250

0

0

δ) Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της εταιρείας
Η Εταιρεία έχει σημαντική έκθεση και εξάρτηση από τη Μητρική της εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
η οποία τα τελευταία έτη αντιμετωπίζει δυσκολίες ρευστότητας. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται από την
πλευρά της Μητρικής με το σχέδιο δράσης που έχει εκπονήσει και εφαρμόζει, όπως αναλυτικά αναφέρεται
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Το ανωτέρω
πλαίσιο δράσης εκτιμάται ότι θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της
δραστηριότητας της Μητρικής και κατά επέκταση και της Εταιρείας βελτιώνοντας γενικότερα την ταμειακή
ρευστότητα και την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία εμφανίζει
θετικό κεφάλαιο κίνησης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017.
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ε) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Ο σκοπός της Εταιρείας είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη
στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή,
η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό
χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός
(συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης συν το καθαρό
χρέος.
(ποσά σε χιλ. ευρώ)

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

2017
2.250
25
2.225
12.667
14.892
14,94%

2016
2.250
59
2.191
11.485
13.676
16,02%

Ο συντελεστής μόχλευσης δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
στ) Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές
προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς
κατά την ημερομηνία αναφοράς. 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 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 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 δεν είχε περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, οι οποίες να
επιμετρώνται στην εύλογη τους αξία.
Η ονομαστική αξία μείον τις τυχόν προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι
προσεγγίζει την πραγματική τους αξία.
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Σύγκριση ανά κατηγορία των λογιστικών και εύλογων αξιών
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3γ.
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ,
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Λογιστική αξία
Εύλογη αξία
2017
2016
2017
2016
1
1
1
1
38.220 35.793 38.220 35.793
310
511
310
511
25
59
25
59
23.432 23.069 23.432 23.069
2.250 2.250 2.250 2.250
195
186
195
186
ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των Ετήσιων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2017, είναι συνεπείς με
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2016, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και
Διερμηνείες που ισχύουν από την 1/1/2017 όπως παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο.
Νέα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε
ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Πρωτοβουλία
γνωστοποιήσεων
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017
Την 29.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει
της οποίας μία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι
ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. Οι
μεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταμειακές,
περιλαμβάνουν:
- τις μεταβολές από ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων,
- τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών,
- τις μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές,
- τις μεταβολές της εύλογης αξίας και
- λοιπές μεταβολές.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν είχε επίπτωση στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017
Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με
την οποία αποσαφήνισε τα ακόλουθα:
• Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς σκοπούς
στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε εκπεστέες
προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία των στοιχείων
μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους.
• Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις λοιπές
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος περιορίζει το
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συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογητέων ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος, οι σχετικές
εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό με άλλες εκπεστέες
προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας.
• Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι
εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι
εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
• Οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαμβάνουν την ανάκτηση κάποιων
στοιχείων ενεργητικού σε αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να
αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν είχε επίπτωση στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις.
Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κύκλος 2014-2016)
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017
Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το
Συμβούλιο εξέδωσε, την 8.12.2016, τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 12 με τις οποίες διευκρίνισε πως οι
οικονομικές οντότητες δεν εξαιρούνται απ΄ όλες τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων του προτύπου
αναφορικά με τις συμμετοχές που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως κατεχόμενες προς πώληση (ή έχουν ενταχθεί
σε μία ομάδα διάθεσης) ή ως διακοπείσες δραστηριότητες παρά μόνο από κάποιες συγκεκριμένες
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν είχε επίπτωση στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα
τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 15: «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2018
Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ΔΠΧΑ 15
«Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του
IASB και του Αμερικάνικου Συμβουλίου των Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) να
αναπτύξουν κοινές απαιτήσεις όσον αφορά τις αρχές αναγνώρισης εσόδων.
Το νέο πρότυπο έχει εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις με πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο
εφαρμογής άλλων προτύπων, όπως οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, τα ασφαλιστικά συμβόλαια και τα
χρηματοοικονομικά μέσα.
Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μια εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη μεταφορά των
υπεσχημένων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αμοιβή, την
οποία η εταιρεία αναμένει ως αντάλλαγμα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εισάγεται η έννοια ενός
νέου μοντέλου αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βημάτων, τα οποία επιγραμματικά είναι τα εξής:
• Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης/συμβάσεων με έναν πελάτη
• Βήμα 2: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύμβαση
• Βήμα 3: Καθορισμός του τιμήματος συναλλαγής
• Βήμα 4: Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύμβασης
• Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρεία ικανοποιεί μια υποχρέωση απόδοσης.
Η έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) είναι νέα και στην ουσία αντιπροσωπεύει
κάθε υπόσχεση για μεταφορά στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (ή μιας δέσμης αγαθών ή
υπηρεσιών) που είναι διακριτή ή β) μιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα
ίδια και έχουν το ίδιο μοντέλο μεταφοράς στον πελάτη. Η έκδοση του ΔΠΧΑ 15 επιφέρει την κατάργηση
των ακόλουθων προτύπων και διερμηνειών:
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• ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής»
• ΔΛΠ 18 «Έσοδα»
• Διερμηνεία 13 «Προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών»
• Διερμηνεία 15 «Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων»
• Διερμηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και
• Διερμηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εμπεριέχουν υπηρεσίες διαφήμισης».
Την 12.4.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 15 με
την οποία διευκρίνισε κυρίως τα ακόλουθα:
- πότε ένα υπεσχημένο αγαθό ή υπηρεσία είναι διακριτό από λοιπές υποσχέσεις σε μία σύμβαση γεγονός
που λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση για το αν το υπεσχημένο αγαθό ή υπηρεσία συνιστά
υποχρέωση απόδοσης,
- με ποιο τρόπο πρακτικά να αξιολογείται αν η φύση της υπόσχεσης της εταιρείας συνιστά παροχή των
υπεσχημένων αγαθών ή υπηρεσιών (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολέα) ή διευθέτηση ώστε τρίτο
μέρος να παρέχει τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολοδόχο),
- ποιος παράγοντας καθορίζει αν η εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο διαχρονικά ή σε μία συγκεκριμένη
χρονική στιγμή στις περιπτώσεις των αδειών χρήσης επί πνευματικής περιουσίας.
Τέλος, με την τροποποίηση προστέθηκαν δύο πρακτικές λύσεις για τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 15 όσον
αφορά στις ολοκληρωμένες συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται πλήρης αναδρομική εφαρμογή και όσον
αφορά στις μεταβολές στις συμβάσεις κατά τη μετάβαση.
Η εταιρεία εξέτασε τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις και δεν υπάρχει ποσοτική επίδραση, καθώς δεν αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος αναγνώρισης
εσόδου για την Εταιρεία, με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 15, σε σχέση με εκείνες του Δ.Λ.Π. 18.
Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9: «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2018
Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του
οριστικού κειμένου του προτύπου ΔΠΧΑ 9: Χρηματοοικονομικά μέσα, το οποίο αντικαθιστά το
υφιστάμενο ΔΛΠ 39. Το νέο πρότυπο προβλέπει σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με την
ταξινόμηση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και με τη λογιστική αντιστάθμισης.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ταξινόμηση και αποτίμηση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινομούνται
σε δύο μόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη
στην οποία η αποτίμηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν
προκειμένου να αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού είναι τα ακόλουθα:
i. Το επιχειρησιακό μοντέλο (business model) το οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των
μέσων αυτών.
ii. Τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών των μέσων.
Επιπρόσθετα, το ΔΠΧΑ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους
να ταξινομηθούν σε κατηγορία αποτίμησης στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων τα οποία
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειμένου να συμβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει
να διακρατείται για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωματωμένα παράγωγα, στις
περιπτώσεις που το κύριο συμβόλαιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, το ενσωματωμένο
παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισμός του υβριδικού συμβολαίου θα πρέπει
να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων. Σε ότι
αφορά στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται με εκείνες τις
υποχρεώσεις που μία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιμήσει στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα
αποτελέσματα, με εξαίρεση το ποσό της μεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το
οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση.
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Απομείωση
Σε αντίθεση με το υφιστάμενο ΔΛΠ 39, με βάση το οποίο μία εταιρεία αναγνωρίζει ζημίες λόγω
πιστωτικού κινδύνου μόνο όταν οι ζημίες αυτές έχουν συμβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση των
αναμενόμενων ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια ζωής των μέσων σε εκείνες τις
περιπτώσεις που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική
αναγνώριση. Αντιθέτως, για τις απαιτήσεις εκείνες που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών δεν έχει
επιδεινωθεί σημαντικά από την αρχική τους αναγνώριση, η πρόβλεψη για τις αναμενόμενες ζημίες λόγω
πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζεται για τις αναμενόμενες ζημίες 12 μηνών.
Λογιστική αντιστάθμισης
Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τη διαχείριση
των κινδύνων της οικονομικής οντότητας ενώ οι κυριότερες μεταβολές σε σχέση με τις υφιστάμενες
διατάξεις του ΔΛΠ 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• διευρύνεται ο αριθμός των στοιχείων που μπορούν να συμμετέχουν σε μία σχέση αντιστάθμισης είτε ως
μέσα αντιστάθμισης είτε ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία,
• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις θα πρέπει να ικανοποιείται
προκειμένου η αντιστάθμιση να θεωρείται αποτελεσματική. Ο έλεγχος αποτελεσματικότητας της
αντιστάθμισης γίνεται πλέον μόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριμένες συνθήκες η ποιοτική μόνο
αξιολόγηση καθίσταται επαρκής,
• στην περίπτωση που μία σχέση αντιστάθμισης παύει να είναι αποτελεσματική αλλά ο στόχος της
διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας ως προς τη σχέση αντιστάθμισης παραμένει ο ίδιος, η εταιρεία θα
πρέπει να προβεί σε εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθμισης ώστε να ικανοποιούνται τα
κριτήρια της αποτελεσματικότητας.
Επισημαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθμιση
ανοιχτών χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί.
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ΔΠΧΑ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων
προτύπων και κυρίως του ΔΠΧΑ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις.
Η εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις. Ειδικότερα, η Διοίκηση εκτιμά ότι η υιοθέτηση του νέου προτύπου, δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίδραση, στα αποτελέσματα της Εταιρείας, κατά την 1 Ιανουαρίου 2018.
Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 2 «Παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»: Ταξινόμηση και αποτίμηση των παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018
Την 20.6.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 με
το οποίο διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:
- κατά την αποτίμηση της εύλογης αξίας μίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και
η οποία διακανονίζεται με μετρητά, ο λογιστικός χειρισμός των επιπτώσεων από τους όρους
κατοχύρωσης (vesting conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται με την
εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων (non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που
εφαρμόζεται στις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται με
συμμετοχικούς τίτλους,
-

στις περιπτώσεις που η φορολογική νομοθεσία επιβάλλει στην εταιρεία να παρακρατά ένα ποσό
φόρου (το οποίο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις αμοιβές
που σχετίζονται με την αξία της μετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις φορολογικές
αρχές, η συναλλαγή στο σύνολό της θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία παροχή που εξαρτάται
από την αξία των μετοχών και η οποία διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους, αν ως τέτοια θα
χαρακτηρίζονταν αν δεν υπήρχε το ζήτημα του συμψηφισμού της φορολογικής υποχρέωσης,

-

στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία
της μετοχής έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινομηθούν από παροχές που καταβάλλονται με
μετρητά σε παροχές που καταβάλλονται με τη μορφή συμμετοχικών τίτλων, η συναλλαγή θα
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πρέπει να λογιστικοποιηθεί ως παροχή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους από την
ημερομηνία που πραγματοποιείται η τροποποίηση.
Η εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 4 «Ασφαλιστήρια
συμβόλαια»: Εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοοικονομικά Μέσα με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια
Συμβόλαια
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018
Την 12.9.2016 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 4 με την
οποία διευκρινίζει ότι:
-οι ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται με τις ασφάλειες, έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και
- όλες οι εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και υιοθετούν το ΔΠΧΑ 9 έχουν τη δυνατότητα
να παρουσιάζουν τις μεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιμων χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού στα λοιπά αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα
αποτελέσματα.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναταξινομήσεις από
ή στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018
Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 40 με την οποία
διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα θα αναταξινομήσει ένα περιουσιακό στοιχειο στην ή από την
κατηγορία επενδυτικών ακινήτων όταν και μόνο όταν μπορεί να αποδειχθεί η αλλαγή στη χρήση. Αλλαγή
στη χρήση υφίσταται όταν το περιουσιακό στοιχείο έχει τα κριτήρια ή πάψει να έχει τα κριτήρια που
ορίζουν τι είναι επένδυση σε ακίνητα. Μια αλλαγή στην πρόθεση της διοίκησης για τη χρήση του
περιουσιακού στοιχείου, από μόνη της, δεν είναι αρκετή για να αποδείξει αλλαγή στη χρήση. Επίσης, τα
παραδείγματα στον κατάλογο των περιπτώσεων που αποδεικνύουν την αλλαγή στη χρήση επεκτάθηκαν για
να συμπεριλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή και όχι μόνο ολοκληρωμένα ακίνητα.
Η εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
Διερμηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018
Η Διερμηνεία πραγματεύεται τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν μία εταιρεία αναγνωρίζει ένα μη
νομισματικό στοιχείο του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που προκύπτει από την είσπραξη ή πληρωμή
προκαταβολής πριν η εταιρεία να αναγνωρίσει το σχετικό στοιχείο του ενεργητικού, το έξοδο ή το έσοδο. Η
Διερμηνεία διευκρίνισε πως ως ημερομηνία της συναλλαγής, προκειμένου να καθοριστεί η
συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου, του
εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να θεωρηθεί η ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης του μη νομισματικού
στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (δηλαδή της προκαταβολής). Επίσης, στην περίπτωση που
υφίστανται πολλαπλές προκαταβολές, θα πρέπει να ορίζεται διακριτή ημερομηνία συναλλαγής για κάθε
πληρωμή ή είσπραξη.
Η εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω διερμηνείας στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16: «Μισθώσεις»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019
Την 13.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΔΠΧΑ 16
«Μισθώσεις» το οποίο αντικαθιστά:
• το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»,
• τη Διερμηνεία 4 «Προσδιορισμός του αν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση»,
• τη Διερμηνεία 15 «Λειτουργικές μισθώσεις – Κίνητρα» και
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• τη Διερμηνεία 27 «Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που εμπεριέχουν το νομικό τύπο μίας
μίσθωσης».
Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ στην ουσία
διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων
απαιτήσεων, καταργείται για τους μισθωτές η διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και
χρηματοδοτικές. Οι μισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύμβαση μισθώσεως που υπερβαίνει τους 12
μήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισμό τους το δικαίωμα χρήσης του μισθωμένου στοιχείου καθώς και
την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων. Ο ανωτέρω χειρισμός δεν απαιτείται όταν η αξία
του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή.
Η εταιρεία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις.
Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κύκλος 2014-2016)
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2018
Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το
Συμβούλιο εξέδωσε, την 8.12.2016, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 1 και ΔΛΠ
28.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
Διερμηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση
κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου
εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς,
της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και
φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω διερμηνείας στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 «Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και
κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή
κοινοπραξίας
Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής: Δεν έχει ακόμα καθοριστεί
Την 11.9.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10
και ΔΛΠ 28 με σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισμό μίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς
στοιχείων του ενεργητικού της μητρικής εταιρείας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο.
Ειδικότερα, το ΔΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως
αποτέλεσμα μίας συναλλαγής με μία συγγενή ή κοινοπραξία, μία εταιρεία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής
της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση» βάσει του ΔΠΧΑ 3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της μόνο
εκείνο το μέρος του κέρδους ή της ζημίας που σχετίζεται με το ποσοστό συμμετοχής των τρίτων στη
συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο μέρος του κέρδους της συναλλαγής θα απαλείφεται με το
λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής
διατηρεί ποσοστό συμμετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή
κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου αποτίμηση της συμμετοχής αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα μόνο στο βαθμό που αφορά το ποσοστό συμμετοχής των άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο
ποσό του κέρδους απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στην πρώην θυγατρική.
Αντίστοιχα, στο ΔΛΠ 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η μερική αναγνώριση κέρδους ή
ζημίας στα αποτελέσματα του επενδυτή θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη συγγενή ή
στην κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισμό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το
συνολικό κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα του επενδυτή.
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Την 17.12.2015 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ημερομηνία
υποχρεωτικής εφαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ημερομηνία
υποχρεωτικής εφαρμογής θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Συμβούλιο των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα του έργου που εκπονεί για τη λογιστική
της μεθόδου της καθαρής θέσης.
Η εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»:
Χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική αποζημίωση
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019
Την 12.10.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 9 με
την οποία επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με
χαρακτηριστικά αρνητικής αποζημίωσης, που διαφορετικά θα αποτιμώνταν στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ΔΠΧΠ 9
αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι
αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να
καταβληθούν σε συγκεκριμένες ηµεροµηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI) ανεξάρτητα
από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συμβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο
αντισυμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη του
συμβολαίου.
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»:
Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019
Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήση στο ΔΛΠ 28 για
να αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισμός των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε μία συγγενή ή
κοινοπραξία που περιλαμβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή κοινοπραξία – για τις
οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9,
συμπεριλαμβανομένου των απαιτήσεων απομείωσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, δεν θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τυχόν προσαρμογές στη λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων που έχουν
προκύψει από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28.
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 «Παροχές σε εργαζομένους»: Τροποποίηση,
περικοπή ή διακανονισμός του Προγράμματος Παροχών.
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019
Την 7.2.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 μέσω
της οποίας διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν
προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση
τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, πρέπει να γίνει επαναυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή
απαίτησης. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι το τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο τόκος επί
της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς, μετά την αλλαγή στο
πρόγραμμα, θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον
επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης.
Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή
διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης
(asset ceiling).
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
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Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κύκλος 2015 -2017)
Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το
Συµβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2017, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους
πρότυπα.
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις
χρηματοοικονοµικές της καταστάσεις.
4.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Αποζημιώσεις προσωπικού
Σύνολο
5.

2017
604.464,15
85.548,47
4.839,29
694.851,91

2016
651.478,16
93.323,35
6.496,03
751.297,54

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (Σημείωση 11)
Απόσβεση ασώματων περιουσιακών στοιχείων (Σημείωση 12)
Σύνολο
6.

2017
49.142,15
462,00
49.604,15

2016
49.646,50
462,00
50.108,50

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Κόστος Μισθοδοσίας (Σημείωση 4)
Αποσβέσεις (Σημείωση 5)
Αναλώσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων
Παροχές τρίτων
Λοιπά
Σύνολο
7.

2017
0,00
0,00
9.977.947,00
61.812,12
0,00
10.039.759,12

2016
22.555,27
0,30
8.980.838,65
61.812,12
620,16
9.065.826,50

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
Κόστος Μισθοδοσίας (Σημείωση 4)
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις (Σημείωση 5)
Παροχές τρίτων
Φόροι Τέλη
Προβλέψεις επισφάλειας (Σημείωση 14)
Λοιπά
Σύνολο

2017
694.851,91
41.398,15
49.604,15
66.759,69
17.206,79
247.968,89
56.366,23
1.174.155,81

2016
728.742,27
34.178,84
50.108,20
69.679,36
15.769,93
0,00
42.126,09
940.604,69
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8.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

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

Έσοδα από διακανονισμό υποχρεώσεων με προμηθευτές
Επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις

Κέρδη από πώληση παγίων
Έσοδα από ενοίκια
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων
Λοιπά
Σύνολο
9.

2017

2016

804.101,20

847.660,64

0,00
15.000,00
0,00
186,75

973,00
0,00
7.180,87
0,00

1.192,95

820.480,90

0,00

855.814,51

ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα που εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
2017
2016
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
(135.251,62) (134.707,60)
Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων
(69.224,77)
0,00
Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών
(1.307,23)
(813,15)
Κόστος τόκων καθορισμένων παροχών
(1.005,98)
(1.487,00)
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
(206.789,60) (137.007,75)
Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσμίας
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
10.

91,30
91,30

116,65
116,65

(206.698,30)

(136.891,10)

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρείες για την
χρήση 2017 είναι 29% (29% την 31η Δεκεμβρίου 2016).
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
αναλύεται ως εξής:
2017
2016
Τρέχων φόρος εισοδήματος (έξοδο) / όφελος
(579.844,63) (245.517,39)
Φόροι εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
43.781,35
(36.499,80)
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (έξοδο) / όφελος
1.695,12
(2.306,37)
Φόρος εισοδήματος (έξοδο) / όφελος
(534.368,16) (284.323,56)
Η συμφωνία του φόρου που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης έχει ως εξής:
2017
Κέρδη προ φόρων εισοδήματος
1.716.166,68
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (29%)
29.00%
497.688,34
29.00%
Προσαρμογές για προηγούμενες χρήσεις
(2.55%)
(43.781,34)
4.59%
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
4.69%
80.461,17
2.91%
Μη φορολογηθέντα έσοδα
0.00%
0,00
(0.74%)
Φόρος εισοδήματος που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα
31.14%
534.368,16
35.76%

2016
795.085,49
230.574,79
36.499,80
23.156,75
(5.907,78)
284.323,56
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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.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση
2008. Κατά την 29 Δεκεμβρίου 2015, η Εταιρεία έλαβε γνωστοποίηση, από τις φορολογικές αρχές πως έχει
επιλεγεί για μερικό επιτόπιο έλεγχο για την ανέλεγκτη χρήση 2009. Κατόπιν αυτού, η Εταιρεία τον Μάρτιο
του 2017, κάνοντας χρήση τις διατάξεις του ν.4446/2016 υπέβαλε τροποποιητική δήλωση για τη χρήση
αυτή προκειμένου να συνεκτιμηθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου, καταβάλλοντας επιπλέον φόρο ποσό
Ευρώ 51.428,76.
Ωστόσο, ο έλεγχος αυτός δεν έχει αρχίσει μέχρι σήμερα και επιπρόσθετα για την ανέλεγκτη χρήση 2010
δεν έχει λάβει καμμιά εντολή ελέγχου, και ως εκ τούτου, η διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις
πρόσφατες γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προς την Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με τις
παραγραφές μετά την έκδοση σχετικής απόφασης τους Συμβουλίου της Επικρατείας, θεωρεί ότι οι
φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2009 και 2010 έχουν καταστεί οριστικές. Συνέπεια αυτού,
κατά την παρούσα χρήση, η εταιρεία αντιλόγησε στην κατάσταση αποτελεσμάτων πρόβλεψη που είχε
σχηματίσει στο παρελθόν για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2009 και 2010 συνολικού ύψους Ευρώ 96.499,80.
Η Εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από τον ορκωτό ελεγκτή
της για κάθε χρήση από το 2011 έως και το 2016 σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία.
Επιπρόσθετα, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές μπορεί να επιλέξουν την
Εταιρεία για φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν σε εταιρείες που έλαβαν
πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή,
οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα
επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης.
Η Εταιρεία δεν έχει λάβει καμία εντολή ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις αυτές. Η Εταιρεία
δεν αναμένει να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο μελλοντικού ελέγχου των
Ελληνικών φορολογικών αρχών για τις χρήσεις αυτές. Για την χρήση 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος
στο πλαίσιο χορήγησης Ετήσιου Πιστοποιητικού Φορολογικής Συμμόρφωσης και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
χρήσεως 2017. Τα οριστικά αποτελέσματα δεν αναμένεται να έχουν σημαντική απόκλιση από τα ποσά των
εκτιμηθέντων φόρων που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας
και της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος
συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων έχει ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης, 1η Ιανουαρίου
Αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Αναγνώριση στην κατάσταση συνολικών εσόδων
Υπόλοιπο λήξης, 31η Δεκεμβρίου

2017
94.992,10
1.695,12
57,08
96.744,30

2016
95.715,39
(2.306,37)
1.583,07
94.992,10

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Παροχές στο προσωπικό
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

2017
22.590,44
74.153,86
96.744,31

2016
20.838,24
74.153,86
94.992,10
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Η επίπτωση που έχουν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσεως, έχουν ως εξής:
2017
1.695,12
1.695,12

Παροχές στο προσωπικό
Σύνολο
11α.

2016
(2.306,37)
(2.306,37)

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Γήπεδα
Κόστος

1η Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις/διαγραφές

31η Δεκεμβρίου 2016

Κτίρια και
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα
και εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη

Σύνολο

152.000,00

1.099.825,98

2.776.820,00

252.035,68

255.724,63

11.798,83

4.548.205,12

0,00

0,00

0,00

(1.524,99)

(16.738,60)
239.646,65

0,00

11.798,83

(18.263,59)

4.532.955,81

0,00

0,00

0,00

2.353,66

660,62

0,00

3.014,28

152.000,00

1.099.825,98

2.776.820,00

252.864,35

1η Ιανουαρίου 2016

0,00

(339.656,14)

(2.776.187,05)

(252.035,66)

(249.087,73)

0,00

(3.616.966,57)

Πωλήσεις/διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2016

0,00
0,00

0,00
(385.599,54)

0,00
(2.776.818,97)

1.524,99
(250.863,71)

16.738,60
(235.067,26)

0,00
0,00

18.263,59
(3.648.349,48)

152.000,00

714.226,44

1,03

2.000,64

4.579,39

11.798,83

884.606,33

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Αποσβέσεις χρήσεως

Αναπόσβεστη Αξία

31η Δεκεμβρίου 2016

0,00

Γήπεδα
Κόστος

1η Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Εσωτερικές μεταφορές
Μειώσεις
Μεταφορά στα
επενδυτικά ακίνητα
31η Δεκεμβρίου 2017
Σωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις χρήσεως

Πωλήσεις/διαγραφές
Μεταφορά στα
επενδυτικά ακίνητα
31η Δεκεμβρίου 2017
Αναπόσβεστη Αξία

31η Δεκεμβρίου 2017

(45.943,40)

Κτίρια και
εγκαταστάσεις

(631,92)

Μηχανήματα
και εξοπλισμός

(353,05)

Μεταφορικά
μέσα

(2.718,13)

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

0,00

Ακινητοποιήσεις
υπό εξέλιξη

(49.646,50)

Σύνολο

152.000,00

1.099.825,98

2.776.820,00

252.864,35

239.646,65

11.798,83

0,00

11.798,83

0,00

0,00

0,00

(11.798,83)
0,00

(22.201,54)

0,00

0,00

0,00

4.532.955,81

16.685,20

0,00

(152.000,00)

(1.089.423,27)

0,00

2.776.820,00

252.864,35

256.331,85

0,00

0,00

(1.241.423,27)

0,00
0,00

(385.599,54)
(46.336,70)

(2.776.818,97)
0,00

(250.863,71)
(353,04)

(235.067,26)
(2.452,41)

0,00
0,00

0,00

22.201,54

0,00

0,00

0,00

0,00

(3.648.349,48)
(49.142,15)

0,00

409.734,70

0,00

(2.776.818,97)

(251.216,75)

(237.519,67)

0,00

0,00
0,00

(3.265.555,39)

0,00

0,00

1,03

1.647,60

18.812,18

0,00

20.460,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(22.201,54)

0,00

0,00

16.685,20

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3.286.016,20

22.201,54
409.734,70
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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 2017 η Εταιρεία δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων
στοιχείων.
11β.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Ανάλυση

Οικόπεδο

Κτίριο (αξία
κτήσεως)
Κτίριο
(σωρευμένες
αποσβέσεις)
Σύνολο

Βλέπε ανωτέρω (ενσώματα περιουσιακά
στοιχεία)
Βλέπε ανωτέρω (ενσώματα περιουσιακά
στοιχεία)
Βλέπε ανωτέρω (ενσώματα περιουσιακά
στοιχεία)

2017

152.000,00

2016
0,00

1.089.423,27

0,00

(409.734,70)
831.688,57

0,00
0,00

Πρόκειται για το ακίνητο στην Κόρινθο, στην περιοχή Κυρά Βρύση το οποίο εκμισθώθηκε, εντός της
χρήσεως 2017, στην μητρική εταιρεία Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.
Επισημαίνεται ότι για το εν λόγω ακίνητο είχε διενεργηθεί έλεγχος απομείωσης σε προηγούμενα έτη και
είχε προσαρμοσθεί αναλόγως η αξία του. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως κατά την 31/12/2017 δεν
υφίστανται αλλαγές ή ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του ακινήτου δεν είναι
ανακτήσιμη.
12.

ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Κόστος
1η Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις /διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2016
Σωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις /διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη Αξία
31η Δεκεμβρίου 2016

Λογισμικά
Προγράμματα
27.099,62
0,00
0,00
27.099,62
(25.482,18)
(462,00)
0,00
(25.944,18)

1.155,44
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Λογισμικά
Προγράμματα

Κόστος
1η Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Πωλήσεις /διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2017
Σωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις /διαγραφές

27.099,62
0,00
0,00
27.099,62
(25.944,18)
(462,00)
0,00

31η Δεκεμβρίου 2017
Αναπόσβεστη Αξία
31η Δεκεμβρίου 2017
13.

693,44

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
Εμπορεύματα
Σύνολο
14.

(26.406,18)

2017
44.528,03
44.528,03

2016
174.985,23
174.985.23

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο προ προβλέψεων
Μείον Προβλέψεις απομείωσης λοιπών εμπορικών απαιτήσεων
Σύνολο

2017
38.220.188,82
0,00
247.968,89
38.468.157,71
(247.968,89)
38.220.188,82

2016
35.792.592,99
639,60
0,00
35.793.232,59
0,00
35.793.232,59

Η κίνηση της πρόβλεψης για την απομείωση των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων αναλύεται ως ακολούθως:
Υπόλοιπο έναρξης
Ποσό Απομείωση χρήσης που επιβάρυνε τα αποτελέσματα
Υπόλοιπο τέλους

2017
0,00
247.968,89
247.968,89

2016
0,00
0,00
0,00

Ειδικότερα για τις απαιτήσεις από πελάτες παρατίθεται και η κατωτέρω ανάλυση ενηλικίωσης:
Πελάτες (<30 ημέρες)
Πελάτες (30-60 ημέρες)
Πελάτες (61-90 ημέρες)
Πελάτες (91-180 ημέρες)
Πελάτες (181-365 ημέρες)
Πελάτες (>365 ημέρες)

2017
1.091.447,49
1.523.197,64
1.429.877,98
2.980.498,17
4.218.676,65
26.976.490,89
38.220.188,82

2016
114.083,20
604.420,51
502.402,11
1.283.096,86
3.588.546,68
29.700.043,63
35.792.592,99
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Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων αφορά απαίτηση από την Μητρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (Σημείωση 24).
15.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
Συμψηφιστέος ΦΠΑ στην επόμενη χρήση
Παρακρατούμενοι φόροι
Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Λοιπές απαιτήσεις
Εκπτώσεις αγορών χρήσης υπό διακανονισμό
Σύνολο
16.

2017
244.982,67
0,00
49.834,11
11.757,57
3.700,00
0,00
310.274,35

2016
149.358,59
120.190,15
49.837,89
8.595,25
600,58
182.044,74
510.627,20

2017
357,11
25.088,73
25.445,84

2016
52,78
58.487,17
58.539.95

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι:
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο

Οι καταθέσεις όψεως της Εταιρείας τηρούνται σε υποκαταστήματα Ελληνικών τραπεζών στο σύνολο τους
την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα.
17.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

Την 31η Δεκεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχονταν σε Ευρώ 1.860.000 και
αποτελούνταν από 6.000.000 μετοχές αξίας Ευρώ 0,31 η κάθε μία.
Το υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ 1.825.018,63 προέκυψε από εισφορές κεφαλαίου από τους μετόχους που
συντελέστηκε σε παρελθούσα χρήση.
18.

ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Το τακτικό, τα αφορολόγητα και τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται όπως παρακάτω:
Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά

2017
620.000,00
307.234,24
927.234,24

2016
620.000,00
177.874,24
797.874,24

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 ποσού Ευρώ 18.493,66, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή
έχουν φορολογηθεί με 15% στην πηγή τους, καθώς και έσοδα από μερίσματα ποσού Ευρώ 288.740,58. Με
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βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτά τα αποθεματικά εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθούν στους μετόχους. Κατά την παρούσα χρήση η Εταιρεία μετέφερε προς
τακτοποίηση το ποσό των Ευρώ 129.360,00 που αφορούσε μερίσματα παλαιότερων χρήσεων από τα κέρδη
εις νεον προηγουμένων χρήσεων στα Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά. Επισημαίνεται ότι τα αντίστοιχα
ποσά των παρακρατούμενων φόρων περιλαμβάνονται στο κονδύλι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις (Σημ.
15)
Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά και συνεπώς δεν έχει προβεί στον
υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που θα ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση διανομής των εν
λόγω αποθεματικών.
19.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται κάθε χρόνο να αναγγέλλουν από τα κέρδη
τους μέρισμα το οποίο είναι το 35% των κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού. H 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.
Επίσης, ο Ελληνικός εμπορικός νόμος, απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες πρέπει να πληρούνται ώστε
να μπορούν να διανεμηθούν μερίσματα. Πιο συγκεκριμένα, δεν μπορεί να διανεμηθεί μέρισμα στους
μετόχους εφόσον τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως αυτά απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, είναι ή μετά από μια τέτοια διανομή θα είναι μικρότερα από το μετοχικό κεφάλαιο πλέον των μη
διανεμόμενων αποθεματικών.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνεται στους μετόχους η μη διανομή μερίσματος.
20.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

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 τις 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. Αναγνωρισμένη εταιρεία
ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31
Δεκεμβρίου 2017, που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω
συνταξιοδότησης.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχει ως ακολούθως:
Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Καταβληθείσες αποζημιώσεις
Κόστος επιπλέον παροχών και τερματισμού εργασίας (Σημείωση 4)
Χρηματοοικονομικό κόστος (Σημείωση 9)
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων (Σημείωση 8)
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

2017
71.855,97
0,00
4.839,29
1.005,98
0,00
196,83
77.898,07

2016
74.350,08
(8.755,13)
6.496,03
1.487,00
(7.180,87)
5.458,86
71.855,97
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Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων έχουν ως ακολούθως:
Κόστος επιπλέον παροχών και τερματισμού εργασίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων (Σημείωση 8)
Συνολική Επιβάρυνση στα Αποτελέσματα

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα έχουν ως ακολούθως:

2017
2016
4.839,29
6.496,03
1.005,98
1.487,00
0,00 (7.180,87)
5.845,27
802,16
2017
196,83

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες

2016
5.458,86

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές: Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 τα σωρευμένα αναλογιστικά κέρδη ή
ζημιές που αναγνωρίζονται απευθείας στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα έχουν ως κάτωθι:
2017
52.651,33
196,83
52.848,16

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες την 1 Ιανουαρίου
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες χρήσης
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες την 31 Δεκεμβρίου

2016
47.192,47
5.458,86
52.651,33

Οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2017 και την 31η Δεκεμβρίου 2016
αντίστοιχα έχουν ως κάτωθι:
Βασικές υποθέσεις :
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αμοιβών
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή

2017
1,40%
2,75%
1,75%

2016
1,40%
2,75%
1,75%

Ανάλυση ευαισθησίας:
Η ποσοστιαία επίδραση στην παρούσα αξία της δέσμευσης καθορισμένων παροχών όταν έχουμε μεταβολή
του προεξοφλητικού επιτοκίου +/- 0,5% είναι για την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016
αντίστοιχα ως κάτωθι:

Για μεταβολή του προεξοφλητικού επιτοκίου +/- 0,5%

21.

2017
Ποσοστιαία επίδραση στην
παρούσα αξία της δέσμευσης
καθορισμένων παροχών
-/+ 7%

2016
Ποσοστιαία επίδραση στην
παρούσα αξία της δέσμευσης
καθορισμένων παροχών
-/+ 8%

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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

2017
22.852.477,78
499.688,43
80.135,05
23.432.301,26

2016
22.508.678,61
496.033,00
64.323,86
23.069.035,47

Η Εταιρεία έχει προβεί στην σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών διακανονισμού των οφειλών της με τους
βασικούς της προμηθευτές.
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22.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αναλήψεις με βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί η Εταιρεία. Η
χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης πίστωσης παρουσιάζεται παρακάτω:
2017
2.250.114,92
2.250.114,92

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός
Σύνολο

2016
2.250.000,00
2.250.000,00

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν 6,10% (5,99% την
31η Δεκεμβρίου 2016).
23.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το ποσό των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής:
2017
20.029,10
105.285,81
44.428,42
25.204,54
194.947,87

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Πιστωτές διάφοροι
Δεδουλευμένα έξοδα
Λοιπά
Σύνολο
24.

2016
19.721,63
123.177,17
19.443,38
23.741,33
186.083,51

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η Εταιρία είναι θυγατρική του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και ως εκ τούτου συνδέεται με την
μητρική της καθώς και με τις άλλες θυγατρικές και συνδεδεμένες αυτής.
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών με συνδεδεμένες εταιρείες έχουν ως κάτωθι:
Απαιτήσεις από:
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E.
Σύνολο
Υποχρεώσεις προς:
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
Σύνολο

2017
38.201.777,32
0,00
0,00
6.990,20
38.208.767,52

2016
35.535.923,47
553,60
902,71
7.297,72
35.544.677,50

2017
0,00
10.322,81
10.322,81

2016
500,00
49.511,12
50.011,12

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες αναλύονται ως εξής:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
MEDSANA BUCHAREST
MEDICAL CENTER
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
Σύνολο

Αγορές
1/1/-31/12/2017
352,20

Αγορές
1/1/-31/12/2016
4.193,07

Έσοδα
1/1/-31/12/2017
12.259.245,33

Έσοδα
1/1/-31/12/2016
10.057.031,96

0,00
81.211,21

0,00
76.865,52

55.014,78
0,00

0,00
0,00

81.563,41

81.058,59

12.314.260,11

10.057.031,96
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Οι συναλλαγές με το διοικητικό προσωπικό έχουν ως κάτωθι:
2017
86.910,08
374.559,68

Υποχρεώσεις από ή προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη
Αμοιβές διοικητικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
25.

2016
111.174,10
375.100,75

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Την 31η Δεκεμβρίου 2017 η Εταιρεία είχε συμφωνία λειτουργικής μίσθωσης που αφορούσε την ενοικίαση
κτιριακών εγκαταστάσεων και λήγει τον Ιούλιο του 2018.
Τα έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2017 και ανέρχονται σε Ευρώ 56.752,20 ( Ευρώ 59.273,34 την 31η Δεκεμβρίου 2016).
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής
μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016 έχουν ως κάτωθι:
2017
34.084,40
0,00
0,00
34.084,40

Εντός ενός έτους
2-5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο
26.

2016
58.430,40
34.084,40
0,00
92.514,80

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της
κανονικής λειτουργίας της. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι
εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της.
27.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γεγονότα στα οποία να επιβάλλεται
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Κηφισιά, 23 Απριλίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 038305

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 519481

ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 533419

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΜΑ
Α.Δ.Τ. Μ013379

Α.Μ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 17414
Κατηγ. Αδείας Α’
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
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