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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.» 

                                                   ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (32η εταιρική χρήση) 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 
01/01/2019-31/12/2019, 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 4548/2018. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα βασικά στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόζει η 
Εταιρεία περιγράφονται αναλυτικά στις συνοδευτικές σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών.  
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ  

Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού - Παθητικού στις 31.12.2019 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 45.567.055,26 από Ευρώ 
42.074.243,10 που ήταν κατά την προηγούμενη χρήση.  Κατά την κλειόμενη χρήση, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές 
των κονδυλίων της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης σε σύγκριση με 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 
4.771.484,54 ενώ αφού ληφθούν υπόψη οι σωρευμένες αποσβέσεις στο ποσό των Ευρώ 918.300,73.  
Η σύνθεση των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως: 
 
 

 
Αξία Κτήσεως 

1/1/19 

Μεταβολές 
χρήσεως Αξίας 

Κτήσεως 

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 

την 31/12/19 

Αναπ. Αξία 
31/12/19 

α)Κτίρια - Δικαιώματα Χρήσης κτιρίων 
 123.981,01 

            
(47.992,66)         75.988,35 

β)Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις 2.776.820,00 0,00 (2.776.818,97) 1,03 
γ)Μεταφορικά μέσα 252.864,35 0,00 (251.946,37) 917,98 

δ)Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 258.424,97 9.012,00 (246.761,15) 20.675,82 

ε)-Επενδυτικά Ακίνητα (Θέση: Κυρά 
Βρύση – Ίσθμια Κορινθίας) 1.241.423,27 0,00 (502.565,49) 738.857,78 

στ) Λογισμικά προγράμματα 27.099,62 0,00 (27.099,17) 0,45 

 ζ)Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 550,00 0,00  0,00  550,00 

 4.557.182,21 132.993,01 (3.853.183,81) 836.991,41 

ι) Αναβαλλόμενη φορολογία ενεργητικού    81.309,32 

    
       

918.300,73 
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Το σύνολο των Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 44.648.754,53  και αναλύεται ως εξής: 
 
Αποθέματα  

1.Εμπορεύματα    275.140,30 

    275.140,30 

 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

1.Πελάτες      
       

42.581.926,52 

2.Παρακρατούμενοι φόροι και λοιποί χρεώστες διάφοροι   684.737,81 

3.Προπληρωμένα έξοδα και λοιπές απαιτήσεις   9.614,85 

   43.276.279,18 

 
Χρηματικά διαθέσιμα 

1.Tαμείο    430,27 

2.Καταθέσεις όψεως    1.096.904,78 

    1.097.335,05 

 
To σύνολο του Ενεργητικού διαμορφώνεται σε Ευρώ 45.567.055,26 . 
 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
 
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε Ευρώ 17.017.514,68  και αναλύονται ως ακολούθως: 
 

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

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

3.Τακτικό Αποθεματικό  620.000,00 

4. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων   307.234,24 

5. Κέρδη εις νέον  12.405.261,81 

  17.017.514,68 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας συνολικού ποσού Ευρώ 28.549.540,58 αναλύονται ως εξής: 
 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

     

1. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους    81.184,85 

2. Υποχρεώσεις από χρημ/κες μισθώσεις ακινήτων   29.572,64 

3. Μακροπρόθεσμες εμπορικές υποχρεώσεις   461.718,87 

    572.476,36 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

1.Προμηθευτές    22.777.739,41 

2.Γραμμάτια πληρωτέα    950.501,54 

3.Επιταγές πληρωτέες    650.939,71 

4.Φόροι τέλη    965.653,80 

5.Τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις   2.250.114,92 

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί    20.292,57 

7.Βραχ/σμες υποχρ.απο χρημ/κες μισθώσεις    48.316,77 

8.Δουλευμένα έξοδα και λοιπές υποχρεώσεις    313.505,50 

    27.977.064,22 
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Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων και των Υποχρεώσεων διαμορφώνεται σε Ευρώ 45.567.055,26. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
 

Οι πωλήσεις ανήλθαν στην τρέχουσα χρήση στο ποσό των Ευρώ 18.704.790,51 έναντι 14.152.873,70 την προηγούμενη χρήση 
σημειώνοντας αύξηση κατά 32,16%. 

Τα μικτά κέρδη ως ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν για το 2019 σε 20,64% από 18,82% το 2018. Το καθαρό αποτέλεσμα 
της χρήσεως προ φόρων προέκυψε θετικό και ανέρχεται στο ποσό Ευρώ 3.694.618,01. 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ως ποσοστό επί του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε στο 97,98% το 2019 από 
97,89%  το 2018 ενώ ως ποσοστό επί των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ανήλθε στο 159,60% το 2019 από 157,89%  το 2018. 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ως ποσοστό επί των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε στο 164,40% το 2019 από 
183,89% το 2018. 

 

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

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 

  
2019  2018 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
= 

44.648.754,53   
= 97,98% 

 41.187.308,90   
= 97,89% 

Σύνολο ενεργητικού 45.567.055,26  42.074.243,10 
         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

= 
   918.300,73 

= 2,02% 
 886.934,20 

= 2,11% 
Σύνολο ενεργητικού 45.567.055,26  42.074.243,10 
         
Ίδια κεφάλαια 

= 
17.017.514,68   

= 59,61% 
 14.185.648,19 

= 50.87% 
Σύνολο υποχρεώσεων 28.549.540,58  27.888.594,91 
         
Σύνολο υποχρεώσεων 

= 
28.549.540,58 

= 62,65% 
 27.888.594,91 

= 66,28% 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 45.567.055,26  42.074.243,10 

         
Ιδια κεφάλαια 

= 
17.017.514,68   

= 37,35% 
 14.185.648,19 

= 33,72% 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 45.567.055,26  42.074.243,10 
         
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

= 
44.648.754,53   

= 159,59% 
 41.187.308,90   

= 157,89% 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.977.064,22  26.085.945,28 

 

Αριθμοδείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας 

 
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

= 
3.717.935,26 

= 19,88% 
   2.345.163,40 

= 16,57% 
Πωλήσεις 18.704.790,51  14.152.873,70 
         
Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων 

= 
  3.694.618,01 

= 19,75% 
 2.165.419,08 

= 15,30% 
Πωλήσεις 18.704.790,51  14.152.873,70 
 
         

Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων = 

    
3.694.618,01 = 21,71%    2.165.419,08 = 15,26% 

Ίδια κεφάλαια 17.017.514,68    14.185.648,19   
         
Μικτά αποτελέσματα 

= 
3.861.584,10 

= 20,64% 
 2.663.003,52 

= 18,82% 
Πωλήσεις 18.704.790,51  14.152.873,70 
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ  
Το σύνολο των κερδών μετά από φόρους της χρήσης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ  2.832.734,41.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει, αφού ληφθούν υπόψιν στα ανωτέρω κέρδη της χρήσης, τα λοιπά συνολικά 
έσοδα χρήσης που επιβαρύναν απευθείας την καθαρή θέση, οι τακτοποιήσεις του φόρου εισοδήματος 2018 και της 
αναβαλλόμενης φορολογίας συνολικού ποσού Ευρώ 867,92 καθώς και το υπόλοιπο κερδών εις νέο των προηγούμενων 
χρήσεων ποσού Ευρώ 9.573.395,32 , να μην γίνει διανομή του διαμορφωμένου στο τέλος της χρήσης υπολοίπου κερδών εις νέο 
ποσού Ευρώ 12.405.261,81. 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  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ επιδιώκει την άμεση 
βελτίωση της ρευστότητας και της αποδοτικότητάς 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 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. 
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(ii) Κίνδυνος τιμής 
 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των μη επενδύσεων της σε σχετικά περιουσιακά στοιχεία.  
 
(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία 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 2019 και 2018 καθώς και στα ίδια 
κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018 αντίστοιχα (ανάλυση ευαισθησίας) σε μια μεταβολή 
(αύξηση/μείωση) του επιτοκίου (euribor) κατά 0,5%. 
 
 

 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 2019 2018 

Μεταβολή επιτοκίου +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) 

 2019 2018 
Χρηματικά διαθέσιμα 1.097 605 
Εμπορικές απαιτήσεις 42.582 39.874 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 694 665 

Σύνολο 44.373 41.144 

 
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 ενίσχυση της ρευστότητάς της 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. 
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Εταιρεία κατά την 31.12.2019 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

 Έως 1 έτος Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Δανεισμός   2.298  30 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 24.713 462 0 

Σύνολο 27.011 492 0 

 
Εταιρεία κατά την 31.12.2018 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

 Έως 1 έτος Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Δανεισμός   2.250   0 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 23.139 1.729 0 

Σύνολο 25.389 1.729 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 
εξακολουθεί να έχει σημαντική έκθεση και εξάρτηση από τη Μητρική της εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. . Η Διοίκηση της 
Μητρικής Εταιρείας  έχει εκπονήσει και εφαρμόζει σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση και ισχυροποίηση της κερδοφορίας και 
ρευστότητας της εταιρείας και του Ομίλου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το ανωτέρω πλαίσιο δράσης εκτιμάται ότι θα  
υλοποιηθεί επιτυχώς διασφαλίζοντας την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Μητρικής και κατ’ επέκταση και της 
Εταιρείας, βελτιώνοντας γενικότερα την κερδοφορία, την ταμειακή ρευστότητα και την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του 
Ομίλου. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία εμφανίζει θετικό κεφάλαιο κίνησης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019. 
 
 
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) 
 2019 2018 
Συνολικός Δανεισμός 2.328 2.250 
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα 1.097 605 

Καθαρό χρέος 1.231 1.645 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 17.018 14.186 

Σύνολο κεφαλαίου  18.249 15.831 
Συντελεστής μόχλευσης 6,75%   10,39% 

 
Ο συντελεστής μόχλευσης  παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Η Εταιρία είναι θυγατρική του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 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: 2019 2018 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 42.115.230,84 39.844.307,02 
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E. 6.990,20 6.990,20 

Σύνολο 
 
 
 

42.122.221,04 39.851.297,22 

Υποχρεώσεις προς: 2019 2018 

QU.S  AE 0,00 148.800,00 

DOMINION ΑΠΑΕ          5.584,21 0,00 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΡΘΜΟΣ Α.Ε.Ε.  81.594,32 3.107,94 

Σύνολο 
87.178,53 

 
151.907,94 

 
   
   

 
Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες αναλύονται ως εξής: 
 

 
 Αγορές  Αγορές  Έσοδα  Έσοδα 
 1/1/-31/12/2019 1/1/-31/12/2018 1/1/-31/12/2019 1/1/-31/12/2018 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 2.174,27 33.809,05 17.569.691,07 13.715.415,88 
QU.S AE 0,00 120.000,00 0,00 0,00 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 72.585,56 76.141,37 0,00 0,00 

Σύνολο 74.759,83 229.950,42 17.569.691,07 12.715.415,88 

     
 
 
Οι συναλλαγές με το διοικητικό προσωπικό έχουν ως κάτωθι: 
 
 2019 2018 

Υποχρεώσεις από ή προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη 0,00 56.910,08 

Αμοιβές διοικητικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 
 

361.753,00 352.104,82 
 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ  

Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δεν υφίστανται σχετικές δραστηριότητες. 
 
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

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

 
Τον Ιανουάριο 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε την εξάπλωση του ιού COVID-19 ως «έκτακτη 
ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία» και τον Μάρτιο 2020 κήρυξε τον COVID-19 πανδημία. Σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 10, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός για τις οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.  
 

Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, επίδρασαν 
αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Για την περίοδο Ιανουάριος – 
Μάιος 2020, η Εταιρεία δεν παρουσίασε μείωση των πωλήσεων σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. 
 

Ο προσδιορισμός των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας ενέχει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και δεν μπορεί επί 
του παρόντος να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται υπό εξέλιξη. Η Διοίκηση του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ και 
της Εταιρείας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μία σειρά μέτρων με βάση τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη της πανδημίας για την 
ενίσχυση της ρευστότητας και κερδοφορίας του Ομίλου με απώτερο στόχο τη διασφάλιση τη απρόσκοπτης λειτουργίας του. 
 

Από την ημερομηνία αναφοράς των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων μέχρι και την ημερομηνία που συντάχθηκε η 
παρούσα έκθεση δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
 
 

ΚΗΦΙΣΙΑ, 29 Ιουνίου  2020 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

 

  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
  
 
 

 

  
 

 
 

  
  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

 
 
 

Βασίλειος Αποστολόπουλος 
 
 

 

 

 

 

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

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

  Σημ.   2019  2018 

            

Πωλήσεις    18.704.790,51   14.152.873,70 

Κόστος πωλήσεων 6   (14.843.206,41)   (11.489.870,18) 

Μικτό κέρδος    3.861.584,10   2.663.003,52 

           

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 7   (893.367,33)   (903.410,81) 

Λοιπά έσοδα 8   749.718,49   585.570,70 

Κέρδη εκμετάλλευσης   3.717.935,26  2.345.163,41 

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 9   (23.317,25)   (179.744,33) 

Κέρδη προ φόρων    3.694.618,01   2.165.419,08 

Φόροι εισοδήματος 10   (861.883,60)   (645.927,43) 

Κέρδη μετά από φόρους     2.832.734,41   1.519.491,65 

            
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
 

  Σημ.   2019  2018 

            
Κέρδη μετά από φόρους  

    2.832.734,41   1.519.491,65 
Λοιπά συνολικά έσοδα 

     
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων  

       
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από υποχρεώσεις καθορισμένων 
παροχών στο προσωπικό 20  (473,38)  2.032,80 

Φόρος Εισοδήματος  10  (394,54)  (2.622,12) 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους      (867,92)  (589,32) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  μετά από φόρους    2.831.866,49   1.518.902,33 

        
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
 
 
 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

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

      31 Δεκ.  31 Δεκ. 

  Σημ.   2019  2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 11   97.583,18  18.492,06 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12   0,45  231,44 

Επενδυτικά ακίνητα 11  738.857,78  785.273,18 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις    550,00  550,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10   81.309,32  82.387,52 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων    918.300,73  886.934,20 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα 13   275.140,30  43.857,00 

Εμπορικές απαιτήσεις 14   42.581.926,52  39.874.073,00 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 15   694.352,66  664.842,11 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16   1.097.335,05   604.536,79 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων    44.648.754,53   41.187.308,90 

Σύνολο ενεργητικού   45.567.055,26   42.074.243,10 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          
Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο 17   1.860.000,00   1.860.000,00 

Υπέρ το άρτιο 17   1.825.018,63   1.825.018,63 

Τακτικό, αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά 18   927.234,24   927.234,24 

Κέρδη εις νέον    12.405.261,81   9.573.395,32 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    17.017.514,68   14.185.648,19 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους  20   81.184,85   73.847.10 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 21  29.572,64  0,00 

Μακροπρόθεσμες εμπορικές υποχρεώσεις 22  461.718,87  1.728.802,53 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων    572.476,36   1.802.649,63 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          

Εμπορικές υποχρεώσεις 22   24.379.180,66   22.994.128,39 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 23   2.298.431,68   2.250.114,92 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις 24   333.798,08   144.644,65 

Φόροι πληρωτέοι 10   965.653,80   697.057,32 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων     27.977.064,22   26.085.945,28 

Σύνολο υποχρεώσεων   28.549.540,58  27.888.594,91 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων      45.567.055,26   42.074.243,10 

      
      

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
 
 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

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

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο  

Υπέρ το 
άρτιο  

Τακτικό, 
αφορολόγητα 

και λοιπά 
αποθεματικά  

Κέρδη εις 
νέον  

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο,  1 Ιανουαρίου 2018 1.860.000,00   1.825.018,63   927.234,24   8.054.492,99   12.666.745,86 

Κέρδη μετά από φόρους 0,00  0,00  0,00  1.519.491,65  1.519.491,65 
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων 
παροχών προσωπικού 

 
0,00  0,00  0,00  2.032,80  2.032,80 

Αναβαλλόμενος φόρος 0,00  0,00  0,00  (2.622,12)  (2.622,12) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  0,00    0,00     0,00   1.518.902,33   1.518.902,33 

Υπόλοιπο,  31 Δεκεμβρίου 2018 1.860.000,00   1.825.018,63   927.234,24   9.573.395,32   14.185.648,19 

          

Υπόλοιπο,  1 Ιανουαρίου 2019 1.860.000,00   1.825.018,63   927.234,24   9.573.395,32   14.185.648,19 

Κέρδη μετά από φόρους 0,00  0,00  0,00  2.832.734,41  2.832.734,41 
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων 
παροχών προσωπικού 0,00  0,00  0,00  (473,38)  (473,38) 

Αναβαλλόμενος φόρος 0,00  0,00  0,00  (394,54)  (394,54) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  0,00    0,00     0,00   2.831.866,49   2.831.866,49 

Υπόλοιπο,  31 Δεκεμβρίου 2019 1.860.000,00   1.825.018,63   927.234,24   12.405.261,81   17.017.514,68 

          
          

          
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

   2019  2018 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη χρήσεως προ φόρων    3.694.618,01  2.165.419,08 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:      

Αποσβέσεις   100.548,28  50.939,26 

Προβλέψεις    5.682,81  (3.108,74) 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   (225.293,08)  (187,36) 

Χρεωστικοί τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα   248.610,33  179.931,69 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης   3.824.166,35  2.392.993.93 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:      

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων    (231.283,30)   671,03  

Μείωση / (αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων    (2.737.364,07)  (2.008.451,94) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)   526.809,77  1.410.003,82 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα   (146.095,66)  (178.841,12) 

Καταβεβλημένοι φόροι   (688.737,00)  (1.035.379,01) 

Ταμειακά  εκροές σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)   
 

547.496,09  580.996,71 

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων   (9.012,00)  (2.093,12) 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα   405,78  187,36 

Ταμειακές εκροές σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)   (8.606,22)  (1.905,76) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Πληρωμή δόσεων από χρημ/κες μισθώσεις                                                                                 (46.091,61)  0,00 

Ταμειακές εκροές σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                                            (46.091,61)  0,00 

Καθαρή αύξηση/ μείωση στα χρηματικά διαθέσιμα χρήσης (α)+(β)   492.798,26  579.090,95 

Χρηματικά διαθέσιμα στην έναρξη της χρήσης   604.536,79  25.445,84 

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης   1.097.335,05  604.536,79 

      

 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
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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  είναι  η εμπορία ιατρικών και 
χειρουργικών εργαλείων. 
 
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ . («ο Όμιλος»), ο οποίος κατέχει ποσοστό 100% των εκδομένων 
μετοχών αυτής. Ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ . 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 Δεκεμβρίου 2019 ήταν 13 υπάλληλοι. 
 
2α. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι σύμφωνες  με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»)  που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
καθώς και των Διερμηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και  έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. Δεν έχει γίνει προαιρετική εφαρμογή κάποιου Προτύπου  πριν την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.  
 
  Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και της αρχής της συνέχισης της 
δραστηριότητας (going concern), η οποία προϋποθέτει ότι η Εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη λειτουργία της ως 
δρώσα οικονομική οντότητα στο προβλεπόμενο μέλλον. 
 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα παρουσίασης, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2019, στις  29 Ιουνίου 2020. 
 
 
2β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει στην 
διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την 
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να 
διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
 
Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα 
δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης 
της Εταιρείας σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι αναθεωρήσεις στις λογιστικές 
εκτιμήσεις 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: 
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(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. Για τον υπολογισμό της αξίας 
λόγω χρήσης η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και 
επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.. 
 
(β) Απομείωση απαιτήσεων (Σημείωση 14) 
 
Εφαρμόζοντας από την 1η  Ιανουαρίου 2018 το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 9, η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί την 
ανακτησιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και προβαίνει σε εκτίμηση της απαιτούμενης πρόβλεψης 
απομείωσης για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, 
βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων,  αλλά και στοιχείων που αφορούν σε μελλοντικές εκτιμήσεις. Η Διοίκηση 
προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων, 
λαμβάνοντας υπόψιν μεταξύ άλλων  στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου της Μητρικής Ιατρικό Αθηνών 
Ε.Α.Ε., στην βάση και των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.  Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην 
σημείωση 3γ (στ). 
 
(γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις (Σημείωση 26) 
 
Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου ) σε  δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. 
Ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις  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. 
 
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. 
 
 
(στ)  Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας  εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2019, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρήση των στοιχείων του ενεργητικού. 
 
 
2γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 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: 
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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 2019 και 2018 καθώς και στα ίδια 
κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018 αντίστοιχα (ανάλυση ευαισθησίας) σε μια μεταβολή 
(αύξηση/μείωση) του επιτοκίου (euribor) κατά 0,5%. 
 
 

 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 2019 2018 

Μεταβολή επιτοκίου +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) 

 

 2019 2018 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.097 605 
Εμπορικές απαιτήσεις 42.582 39.874 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 694 665 

Σύνολο 44.373 41.144 

   

   

 
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 ενίσχυση της ρευστότητας της,  την 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  ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ο πιστωτικός κίνδυνος 
θεωρείται αμελητέος. 
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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 31.12.2019 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

 Έως 1 έτος Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Δανεισμός   2.298  30 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 24.713 462 0 

Σύνολο 27.011 492 0 

 
Εταιρεία κατά την 31.12.2018 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

 Έως 1 έτος Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Δανεισμός 2.250 0 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 23.139 1.729 0 

Σύνολο 25.389 1.729 0 

 
δ) Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της εταιρείας 
 
Η Εταιρεία εμφανίζει θετικό κεφάλαιο κίνησης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ωστόσο εξακολουθεί να έχει σημαντική έκθεση 
και εξάρτηση από τη Μητρική της εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.. Η Διοίκηση της Μητρικής Εταιρείας έχει εκπονήσει και 
εφαρμόζει σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση και ισχυροποίηση της κερδοφορίας και ρευστότητας της εταιρείας και του 
Ομίλου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της για την χρήση που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2019. Το ανωτέρω πλαίσιο δράσης εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί επιτυχώς διασφαλίζοντας την ομαλή 
συνέχιση της δραστηριότητας της Μητρικής και κατά επέκταση και της Εταιρείας, βελτιώνοντας γενικότερα την κερδοφορία, 
ταμειακή ρευστότητα και την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου 
 
 
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 ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που εμφανίζονται στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης συν το καθαρό χρέος. 

 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 2019 2018 
Συνολικός Δανεισμός 2.328 2.250 
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.097 605 

Καθαρό χρέος 1.231 1.645 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 17.018 14.186 

Σύνολο κεφαλαίου 18.249 15.831 
Συντελεστής μόχλευσης 6,75%   10,39% 
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Ο συντελεστής μόχλευσης παρουσίασε σημαντική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω σημαντικής αύξησης 
των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων αλλά και των ιδίων κεφαλαίων. 
 
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 2019 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.  
 
Σύγκριση ανά κατηγορία των λογιστικών και εύλογων αξιών 

  
 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 Λογιστική αξία Εύλογη αξία 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 2019 2018 2019 2018 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1 1 1 1 
Εμπορικές απαιτήσεις 42.582 39.874 42.582 39.874 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 694 665 694 665 
Χρηματικά διαθέσιμα 1.097 605 1.097 605 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις     
Εμπορικές υποχρεώσεις 24.379 22.994 24.379 22.994 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 2.298 2.250 2.298 2.250 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 334 145 334 145 

Εμπορικές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 462 1.729 462 1.729 

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός από Χρημ/κες Μισθώσεις 30 0 30 0 

     
 
 
3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ   
 
Οι  λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ετήσιων  
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων 
χρηματοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, εκτός από τις αλλαγές σε 
Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2019 όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 
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3α. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ  
ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 1/1/2019 ή 
μεταγενέστερα.  
 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» ( Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η 
ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία 
σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών 
πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
μίσθωση. Η επίδραση από την εφαρμογή στην Εταιρεία περιγράφεται στη σημείωση 11. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» 

προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον 

οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του 

ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της 

αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 « Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» ( εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των 

υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του 

ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής 

απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από 

πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν 

συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή 

στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28 : «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» ( εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν 

λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε 

μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2019) 

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία 

αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 
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βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: 

Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον 

φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: 

Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 : «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών»  ( 

εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των 

οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον 

προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την 

τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων 

πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις χρηματοικονομικές Καταστάσεις. 

 
 
 
3β.  ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΕΘΕΙ 
ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) , αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η 

επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό 

Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο 

αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις και 

καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις οικονομικές 

καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει 

βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή 

των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας 

και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε 

προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
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χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8 : « Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί 

ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους 

βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο 

νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός 

θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα 

Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 

01/01/2020. 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 : «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου» ( εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων λογιστικών 

χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η 

οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να 

υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά 

επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις 

σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 

ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 : «Ορισμός μίας Επιχείρησης » ( εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να 

βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση 

αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η 

εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις 

αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. 

Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική 

καθοδήγηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και 

δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΠΧΑ 17 « Ασφαλιστικές Συμβάσεις» ( εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο 

Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-

based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 

συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει 

τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. 

Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρεία 

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 « Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» ( εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την 

παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας 

υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της 

υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι 

το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, 

β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά 

με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την 

ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται 

να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Δεν υπάρχουν άλλα πρότυπα ή διερμηνείες τα οποία είναι υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους και τα οποία 
αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
 
3γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
  
(α) Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σημείωση 12): Τα άυλα 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:  , Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με 
Πελάτες», σύμφωνα με το οποίο, τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο των 
αγαθών ή υπηρεσιών σε ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα (καθαρό από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και 
επιστροφές) το οποίο η Εταιρεία αναμένει να δικαιούται έναντι των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών. 
 
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει επίδραση στην αναγνώριση των εσόδων της Εταιρείας η οποία γίνεται ως εξής: 
 
Πώληση αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από 
αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη. 
 
Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας στο καθαρό ποσό που αναμένεται 
να εισπραχθεί. 
 
Τόκοι 
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 
 
(γ) ι. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία (Σημείωση 11): 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.  
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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 11): Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν οικόπεδα και κτίρια που κατέχει η Εταιρεία 
και τα οποία εκμισθώνει 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 Ωφέλιμη Ζωή 

Κτίρια 25 έτη 
Μηχανήματα και εξοπλισμός 10 έτη 
Μεταφορικά μέσα 6  έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 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) Χρηματοοικονομικά μέσα (Σημείωση 14, 15,  22 και 24 ) 
 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για 
μια οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική οντότητα. 
 
Αρχική αναγνώριση και αποαναγνώριση 
 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η Εταιρεία καθίσταται ένας εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού 
μέσου. 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν 
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου, ή όταν η Εταιρεία μεταβιβάσει το 
χρηματοοικονομικό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας.  
Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, και 
μόνον όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 
Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού 
 
Εκτός από εκείνες τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και επιμετρώνται με 
βάση την τιμή συναλλαγής τους σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται 
αρχικά στην εύλογη αξία προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα 
αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
α. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος, 
β. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και 
γ. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 
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Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. 
Όλα τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τα οποία αναγνωρίζονται 
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα», 
«Χρηματοοικονομικά έξοδα» και «Χρηματοοικονομικά έσοδα», εκτός από την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων που 
περιλαμβάνεται εντός των λειτουργικών αποτελεσμάτων. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: 
 

i. στο επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή εάν στόχος 
είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών ταμειακών 
ροών, καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και 

ii. εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται αποκλειστικά σε 
αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου. 

 
Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού, όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια 
ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση 
παραλείπεται. 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα της Κατάστασης Συνολικών 
Εσόδων και αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.  
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, αυτά  
επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της 
περιόδου. Η εύλογη αξία των στοιχείων προσδιορίζεται με αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση 
τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά. 
 
 
Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο 
της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική 
αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες 
τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που 
αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις. 
 
Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ: 

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την 
αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1), 

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική 
αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2) και 

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης κατά την 
ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3). 
 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για την 
περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και των ταμειακών 
ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού 
επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 
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Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του Προτύπου για τα στοιχεία του ενεργητικού από συμβάσεις, τις 
εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από μισθώσεις, υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη 
διάρκεια ζωής των ως άνω στοιχείων. Στην περίπτωση αυτήν, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές συνιστούν τις 
αναμενόμενες ελλείψεις στις συμβατικές ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε οποιοδήποτε 
σημείο κατά τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, 
η Εταιρεία χρησιμοποιεί έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά μέσα με βάση 
την φύση και ενηλικίωση των υπολοίπων και λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους οφειλέτες, 
προσαρμοσμένα για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον. 
 
Ταξινόμηση και επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια τραπεζών. Οι δανειακές υποχρεώσεις 
αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης 
σχετικά με τον δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί 
ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία 
αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων.  
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δύναται να ταξινομηθούν κατά την αρχική αναγνώριση ως αποτιμώμενες στην εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων αν ικανοποιούνται τα κάτωθι κριτήρια. 
(α) Η ταξινόμηση αντιστρέφει ή μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις επιδράσεις της λογιστικής ασυνέπειας (accounting 
mismatch) που θα προέκυπτε αν η υποχρέωση είχε αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο κόστος. 
(β)  Οι εν λόγω υποχρεώσεις αποτελούν μέρος μιας ομάδας υποχρεώσεων οι οποίες διαχειρίζονται ή αξιολογούνται ως προς 
την απόδοσή τους στην βάση της εύλογης αξίας, σύμφωνα με τις στρατηγικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της 
Εταιρείας. 
(γ)  Η χρηματοοικονομική υποχρέωση περιέχει ένα ενσωματωμένο παράγωγο το οποίο ταξινομείται και αποτιμάται 
διακεκριμένα.  
 
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
 
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή 
βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νόμιμο 
δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να μπορεί να εκτελεσθεί κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλομένου. 
 
 
(ζ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημείωση 16): Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής 
ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 
 
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα ταμειακά  διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά και 
καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και  ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 
 
(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) Κόστη Δανεισμού (Σημείωση 9): Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο στη περίοδο κατά την οποία καθίστανται 
δουλευμένα. 
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(ι) 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. 
 
(κ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κ ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι 
υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του 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. 
 
(λ) Φόρος Εισοδήματος, Τρέχων και Αναβαλλόμενος (Σημείωση 10): Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης µε 
φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις 
φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονομικά οφέλη, που προκύπτουν στη χρήση, αλλά έχουν ήδη 
καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. 
 Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατ’ ανάλογο τρόπο, στα 
ίδια κεφάλαια.  
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές 
που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι 
εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.  
Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύμφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που 
εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενοι στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται µε τη μέθοδο της υποχρέωσης, που προκύπτει από τις προσωρινές 
διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων.  
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επιμετρώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές, που 
αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας 
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους), που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν, μέχρι 
την ημερομηνία αναφοράς. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών 
διαφορών, εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας αναφοράς χρήση.  
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση.  
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως ένα κοµµάτι των 
φορολογικών εξόδων στα αποτελέσματα της χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις 
υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως η 
επανεκτίμηση της αξίας των ενσώματων παγίων, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων. 
 
(μ) Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις (Σημείωση 26): Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες 
νομικές ή τεκμαιρόμενες  δεσμεύσεις  ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής 
οικονομικών πόρων ,και η εκτίμηση του ποσού της δέσμευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 
επισκοπούνται  σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν  την παρούσα αξία της 
δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για την διευθέτηση 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  εκροής πόρων, οι οποίοι  ενσωματώνουν 
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  Τα ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
(ν) Χρηματοδοτικές Μισθώσεις: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην 
εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι 
πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της 
χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα 
χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απευθείας στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια 
αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης.  

 
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως 
λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 
 
3δ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

  
Το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» αντικαθιστά τον υφιστάμενο λογιστικό χειρισμό βάσει των ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις», ΕΔΔΠΧΑ 4 
«Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν μίσθωση», SIC 15 «Λειτουργικές Μισθώσεις – Κίνητρα» και SIC 27 
«Αξιολόγηση συναλλαγών που έχουν τη νομική μορφή μίσθωσης». 
 
Σύμφωνα με το νέο Πρότυπο, ο λογιστικός χειρισμός των μισθώσεων για τους εκμισθωτές παραμένει αντίστοιχος με αυτόν 
του ΔΛΠ 17, δηλαδή οι εκμισθωτές ταξινομούν τις μισθώσεις τους σε χρηματοοικονομικές και λειτουργικές. 
 
Αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό των μισθώσεων για τους μισθωτές, το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο αναγνώρισης 
των μισθώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το οποίο ο μισθωτής αναγνωρίζει στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεις μίσθωσης κατά την ημερομηνία που τα πάγια 
καθίστανται διαθέσιμα για χρήση ενώ παρέχει και συγκεκριμένες πρακτικές διευκόλυνσης όπως αναλύονται κατωτέρω. 

 
Η Εταιρεία εφάρμοσε το νέο Πρότυπο από την 1η Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική 
προσέγγιση. Ως εκ τούτου, τα συγκριτικά στοιχεία στην χρηματοοικονομική θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2018 δεν έχουν 
επαναδιατυπωθεί και παρουσιάζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από το ΔΛΠ 17. 
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Η Εταιρεία έκανε χρήση των κατωτέρω πρακτικών διευκόλυνσης όπως προβλέπεται από το ΔΠΧΑ 16: 

 Εφάρμοσε τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 μόνο σε όσες συμβάσεις ήταν σε ισχύ κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 και είχαν 
αναγνωριστεί ως μισθώσεις με βάση το ΔΛΠ 17.  

 Οι μισθώσεις με χρονική διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών καθώς και οι μισθώσεις χαμηλής αξίας εξαιρέθηκαν από 
την εφαρμογή του νέου Προτύπου. 

 Χρησιμοποιήθηκε ένα ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά 
(όπως η διάρκεια μίσθωσης, η φύση του παγίου κ.λ.π.) 

 Εξαιρέθηκαν οι αρχικές άμεσες δαπάνες από την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων περιουσιακών 
στοιχείων κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. 

 Συμβάσεις οι οποίες εμπεριέχουν όρους επέκτασης ή λύσης αξιολογήθηκαν με βάση την προγενέστερη εμπειρία. 
 
Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του 
ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Τα 
δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, αναγνωρίζονται σε ποσό που ισούται με την 
υποχρέωση από μισθώσεις. 
 
Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στο κόστος το οποίο περιλαμβάνει το ποσό της 
αρχικής επιμέτρησής της υποχρέωσης μίσθωσης, αρχικές δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μίσθιο, τα κόστη 
αποκατάστασης και τις πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ημερομηνία έναρξης ή πριν αυτή, μειωμένες κατά ποσό 
εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων.  
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο στη 
μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου και της διάρκειας μίσθωσής του και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης της αξίας τους. 
 
Οι υποχρεώσεις μίσθωσης αναγνωρίζονται αρχικά σε ποσό ίσο με την παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά τη συνολική 
διάρκεια της μίσθωσης και περιλαμβάνουν τα συμβατικά σταθερά μισθώματα, μεταβλητά μισθώματα που εξαρτώνται από 
κάποιον δείκτη και ποσά που σχετίζονται με πληρωμές υπολειμματικής αξίας και αναμένονται να πληρωθούν. Επίσης, 
περιλαμβάνουν την τιμή εξάσκησης δικαιώματος αγοράς, καθώς και ποσά κυρώσεων λήξης μιας σύμβασης στην περίπτωση 
που είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο εκμισθωτής θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των 
μισθωμάτων χρησιμοποιείται το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή σε περίπτωση που αυτό δεν προσδιορίζεται από τη 
σύμβαση, το επιτόκιο επιπρόσθετου δανεισμού (incremental borrowing rate). Το επιτόκιο αυτό αντιπροσωπεύει το κόστος 
που θα όφειλε να καταβάλει ο μισθωτής για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο 
ενεργητικού με παρόμοια χαρακτηριστικά, και συνθήκες με το μισθωμένο στοιχείο σε ένα παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον. 
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέσο σταθμικό προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόστηκε για την Εταιρεία ήταν 6,1%. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, το ποσό των υποχρεώσεων μίσθωσης προσαυξάνεται με το χρηματοοικονομικό τους κόστος 
και μειώνεται με την πληρωμή των μισθωμάτων. Στην περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στο ποσό των μισθωμάτων λόγω 
μεταβολής κάποιου δείκτη, στην εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας ή στην αξιολόγηση ενός δικαιώματος αγοράς, 
επέκτασης ή λήξης της σύμβασης, τότε γίνεται επανεκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία» και οι 
υποχρεώσεις από μισθώσεις περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Δανειακές Υποχρεώσεις» στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
θέσης. 
 
Ως εκμισθωτής 
Αναφορικά με τον εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ουσιαστικά διατηρεί τους λογιστικούς χειρισμούς που προβλέπονταν στο ΔΛΠ 17. 
Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις του ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές και να λογιστικοποιεί 
αυτούς τους δύο τύπους μισθώσεων διαφορετικά. 
 
Επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 
Η επίδραση των προσαρμογών στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας από την εφαρμογή του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 16 
«Μισθώσεις» αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα. Τυχόν γραμμές οι οποίες δεν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επέφερε 
το νέο Πρότυπο δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα. 
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Εταιρεία 
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις κατά την 31/12/2018 133.641,00 

Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις  - 
Μισθώσεις χαμηλής αξίας  - 

Υποχρεώσεις κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 προ προεξόφλησης 133.641,00 
    
Μέσο σταθμικό προεξοφλητικό επιτόκιο κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 6,1% 
    

Υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την 1η Ιανουαρίου 2019  123.981,01 

Εκ των οποίων:   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 77.889,40 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων   46.091,61 

Υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την 1η Ιανουαρίου 2019  123.981,01 

Δικαίωμα Χρήσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2019  123.981,01 
 
 

 

Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού σχετίζονται με τις παρακάτω 

κατηγορίες παγίων και περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Ενσώματα Πάγια» και αναλύονται ως εξής: 

 
 

Γήπεδα 

Κτίρια και 
εγκαταστά-

σεις/ 
Δικαιώμ. 

Χρ. Κτιρίου 

Μηχανήμα-
τα και 

εξοπλισμός 

Μεταφορι-κά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιή-
σεις υπό 
εξέλιξη 

Επενδυτικά 
Ακίνητα 

Σύνολο 

Κόστος         

1η Ιανουαρίου 2019 
0,00 0,00 2.776.820,00 252.864,35 258.424,97  0,00 1.241.423,27 

 
4.529.533,59 

Προσθήκες 0,00 123.981,01 0,00 0,00 9.012,00 0,00 0,00 132.993,01 
Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31η Δεκεμβρίου 2019 
0,00 123.981,01 2.776.820,00 252.864,35 

 
267.437,97 0,00 1.241.423,27 

 
4662526,60 

         

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 

        

1η Ιανουαρίου 2019 0,00 0,00 (2.776.818,97) (251.569,79) (241.228,50) 0,00 (456.150,09) (3.725.767,35) 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 (47.992,66) 0,00 (376,58) (5.532,65) 0,00 (46.415,40) (100.317,29) 

Πωλήσεις/διαγραφές 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορά στα 
επενδυτικά ακίνητα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31η Δεκεμβρίου 2019 0,00 (47.992,66) (2.776.818,97) (251.946,37) (246,761,15) 0,00 (502.565,49) (3.826.084,64) 

         

 
 
         
Αναπόσβεστη Αξία  
31η Δεκεμβρίου 2019 0,00 75.988,35 1,03 917,98 20.675,82 0,00 738.857,78 836.441,96 

         
 
 
Επιπλέον, σε σχέση με τις παραπάνω μισθώσεις η Εταιρεία αναγνώρισε αποσβέσεις και χρηματοοικονομικά έξοδα αντί για 
έξοδα από μισθώσεις. Για την ετήσια περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία αναγνώρισε ευρώ 47.993 
αποσβέσεις και ευρώ 6.036 για χρηματοοικονομικά έξοδα. 
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Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για την ετήσια περίοδο 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχουν επηρεαστεί θετικά κατά ευρώ 51.732 στην Εταιρεία λόγω της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 
16. 
 
 
4. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 2019 2018 
Μισθοί και ημερομίσθια 606.023,71 599.817,87 
Εργοδοτικές εισφορές 87.476,00 84.433,79 
Αποζημιώσεις προσωπικού  5.682,82 3.414,32 

Σύνολο 699.182,53 687.665,98 
 
5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  2019 2018 
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (Σημείωση 11)  100.317,29 50.477,26 
Απόσβεση ασώματων περιουσιακών στοιχείων (Σημείωση 12)  230,99 462,00 

Σύνολο   100.548,28 50.939,26 
 
6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 
Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 2019 2018 
   
Αναλώσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 14.114.929,66 11.037.857,52 

Αμοιβές τρίτων 657.671,83 386.979,05 

Παροχές τρίτων 70.604,92 65.033,61 

Σύνολο 14.843.206,41 11.489.870,18 
 
 
7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
 
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 2019 2018 
Κόστος Μισθοδοσίας (Σημείωση 4) 699.182,53 687.665,98 
Αμοιβές τρίτων 36.484,14 31.630,73 
Αποσβέσεις (Σημείωση 5) 100.548,28 50.939,26 
Παροχές τρίτων 8.874,88 65.233,60 
Φόροι Τέλη 14.416,01 14.429,48 
Λοιπά 33.861,49 53.511,76 

Σύνολο 893.367,33 903.410,81 
 
8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 
 
Τα λοιπά έσοδα που εμφανίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 2019 2018 

Έσοδα από διακανονισμό υποχρεώσεων με προμηθευτές 720.443,48 531.143,89 

Επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις 0,00 695,00 

Έσοδα από ενοίκια 18.000,00 18.000,00 
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Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων 0,00 6.523,05 

Λοιπά 11.275,49 29.208,75 

Σύνολο 749.718,49 585.570,69 
 
9. ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
 
Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα που εμφανίζεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 2019 2018 
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων  (139.156,25) (139.156,25) 
Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων 0,00 (38.411,76) 
Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών (1.299,02) (1.273,11) 
Τόκοι έξοδ. χρημ/κων μισθ. Ακινήτων (5.640,40) 0,00 
Κόστος τόκων καθορισμένων παροχών (1.181,55) (1.090,57) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 
 

(147.277,22) (179.931,69) 
   
Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσμίας  405,78 187,36 

Tόκοι προεξ/σης εμπ/κων υποχρεώσεων 
 

123.554,19 0,00 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 

 
 

123.959,97 187,36 
   
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (23.317,25) (179.744,33) 
 
 
10.  ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 
Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων ανέρχεται  σε 24%  
( 29% κατά την προηγούμενη χρήση, 2018). 
 
 
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 
 
 2019 2018 
Τρέχων φόρος εισοδήματος  860.917,99 633.550,17 
Φόροι εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων έξοδο / (όφελος) 281,95 642,60 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος έξοδο / (όφελος) 683.66 11.734,66 

Φόρος εισοδήματος   861.833,60 645.927,43 
 
 
Η συμφωνία του φόρου που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης έχει ως εξής: 

 
 

2019 
 

2018 
 

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος 3.694.618,01 2.165.419,08 

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή. 886.708,32 627.971,53 

Προσαρμογές για προηγούμενες χρήσεις               281,95              642,60 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 
 

2.445,67 3.969,26 

Επίδραση από μεταβολή φορολογικού συντελεστή 
 

-27.602,34 13.344,04 

Φόρος εισοδήματος που αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα  861.833,60 645.927,43 
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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. 
 
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2018, η Εταιρεία, έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν 
εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι 
σε ενδεχόμενους μελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές αρχές, εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν 
επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές με σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι την 31η  
Δεκεμβρίου 2019 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 36 
Ν.4174/2013. 
 
Για τη χρήση 2019, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019. 
Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές 
δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση 
της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση.  
 
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 (24% για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2019 – 31/12/2019). 
  
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων μετά τον επανυπολογισμό έχει ως εξής: 
 
 2019 2018 
Υπόλοιπο έναρξης, 1η Ιανουαρίου 82.387,52 96.744,30 

Αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσμάτων                                                                 
 

(683,63) (11.734,66) 

Αναγνώριση στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
 

(394,54) (2.622,12) 

Υπόλοιπο λήξης, 31η Δεκεμβρίου  81.309,32 82.387,52 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
  
 2019 2018 
Παροχές στο προσωπικό 19.484,36 18.461,78 
Χρηματ. Μισθώσεις.Ακινήτων 456,25 0,00 
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 61.368,71 63.925,74 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  81.309,32 82.387,52 
 
Η επίπτωση που έχουν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσεως, έχουν ως εξής: 
 

 2019 2018 
Παροχές στο προσωπικό 1.417,12 (1.506,54) 
Χρηματ. Μισθώσεις ακινήτων  456,25 0,00 
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία (2.557,03) (10.228,12) 

Σύνολο (683,66) (11.734,66) 
 
 
11.  ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:  
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Γήπεδα 

Κτίρια & 
εγκατα-
στάσεις 

/Δικαιώμ.
Χρήσης 
Κτιρίου 

Μηχανήματα 
και εξοπλισμός 

Μεταφορι-
κά μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητο-
ποιήσεις 

υπό 
εξέλιξη 

Επενδυτικά 
Ακίνητα 

Σύνολο 

Κόστος         
1η Ιανουαρίου 2018 0,00 0,00 2.776.820,00 252.864,35 256.331,85 0,00 1.241.423,27 4.527.439,47 
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 2.093,12 0,00 0,00 2.093,12 
Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορά στα επενδυτικά 
ακίνητα 

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

31η Δεκεμβρίου 2018 0,00 0,00 2.776.820,00 252.864,35 258.424,97 0,00 1.241.423,27 4.529.532,59 

         
Σωρευμένες Αποσβέσεις         
1η Ιανουαρίου 2018 0,00 0,00 (2.776.818,97) (251.216,75) (237.519,67) 0,00 (409.734,70) (3.675.290,09) 
Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 0,00 0,00 (353,04) (3.708,83) 0,00 (46.415,39) (50.477,26) 

Πωλήσεις/διαγραφές 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορά στα επενδυτικά 
ακίνητα 0,00 0.00 

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

31η Δεκεμβρίου 2018 0,00 0,00 (2.776.818,97) (251.569,79) (241.228,50) 0,00 (456.150,09) (3.725.767,35) 

         
Αναπόσβεστη Αξία          
31η Δεκεμβρίου 2018 0,00 0,00 1,03 1.294,56 17.196,47 0,00 785.273,18 803.765,24 

 
 

 

Γήπεδα 

Κτίρια και 
εγκαταστά-

σεις/ 
Δικαιώμ. 

Χρ. Κτιρίου 

Μηχανήμα-
τα και 

εξοπλισμός 

Μεταφορι-κά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιή-
σεις υπό 
εξέλιξη 

Επενδυτικά 
Ακίνητα 

Σύνολο 

Κόστος         

1η Ιανουαρίου 2019 
0,00 0,00 2.776.820,00 252.864,35 258.424,97  0,00 1.241.423,27 

 
4.529.533,59 

Προσθήκες 0,00 123.981,01 0,00 0,00 9.012,00 0,00 0,00 132.993,01 
Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31η Δεκεμβρίου 2019 
0,00 123.981,01 2.776.820,00 252.864,35 

 
267.437,97 0,00 1.241.423,27 

 
4.662.526,60 

 
 
 

        

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 

        

1η Ιανουαρίου 2019 0,00 0,00 (2.776.818,97) (251.569,79) (241.228,50) 0,00 (456.150,09) (3.725.767,35) 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 (47.992,66) 0,00 (376,58) (5.532,65) 0,00 (46.415,40) (100.317,29) 

Πωλήσεις/διαγραφές 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορά στα 
επενδυτικά ακίνητα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31η Δεκεμβρίου 2019 0,00 (47.992,66) (2.776.818,97) (251.946,37) (246,761,15) 0,00 (502.565,49) (3.826.084,64) 

         

         
Αναπόσβεστη Αξία  
31η Δεκεμβρίου 2019 0,00 75.988,35 1,03 917,98 20.675,82 0,00 738.857,78 836.441,96 
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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 2019 η Εταιρεία δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων.  
 
Τα επενδυτικά ακίνητα αφορούν το ακίνητο στην Κόρινθο, στην περιοχή Κυρά Βρύση, το οποίο η Εταιρεία εκμίσθωσε, 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. Περαιτέρω, κατά την 22 Φεβρουαρίου 2019 ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας του ακινήτου 
ανατέθηκε σε πιστοποιημένο επαγγελματία ανεξάρτητο εκτιμητή, η οποία προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο συγκριτικών 
στοιχείων («comparative method») και δεν προέκυψε απομείωση. 
 
 
12.  ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

   Λογισμικά 
Προγράμματα 

Κόστος    

1η Ιανουαρίου 2018   27.099,62 

Προσθήκες   0,00 

Πωλήσεις /διαγραφές   0,00 

31η Δεκεμβρίου 2018   27.099,62  

Σωρευμένες Αποσβέσεις    

1η Ιανουαρίου 2018   (26.406,18) 

Αποσβέσεις χρήσεως   (462,00) 

Πωλήσεις /διαγραφές   0,00 

31η Δεκεμβρίου 2018   (26.868,18) 

Αναπόσβεστη Αξία     

31η Δεκεμβρίου 2018   231,44 

 
 
 
 
Κόστος 

  

 
 

Λογισμικά 
Προγράμματα 

 

1η Ιανουαρίου 2019   27.099,62 

Προσθήκες   0,00 

Πωλήσεις /διαγραφές   0,00 

31η Δεκεμβρίου 2019   27.099,62  

Σωρευμένες Αποσβέσεις    

1η Ιανουαρίου 2019   (26.868,18) 

Αποσβέσεις χρήσεως   (230,99) 

Πωλήσεις /διαγραφές   0,00 

31η Δεκεμβρίου 2019   (27.099,17) 

Αναπόσβεστη Αξία     

31η Δεκεμβρίου 2019   0,45 

 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

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

 

36 

 

 
13.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 
 2019 2018 
Εμπορεύματα 275.140,30 43.857,00 

Σύνολο 275.140,30 43.857,00 

 
 
14.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 2019 2018 
Πελάτες  42.581.926,52 39.874.073,00 
Επισφαλείς απαιτήσεις 247.968,89 247.968,89 

Σύνολο προ προβλέψεων 42.829.895,41 40.122.041,89 
Μείον Προβλέψεις απομείωσης λοιπών εμπορικών απαιτήσεων (247.968,89) (247.968,89) 

Σύνολο 42.581.926,52 39.874.073,00 
 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για την απομείωση των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 
 
 2019 2018 
Υπόλοιπο έναρξης 247.968,89 247.968,89 
Ποσό Απομείωση χρήσης που επιβάρυνε τα αποτελέσματα 0,00 0,00 

Υπόλοιπο τέλους 247.968,89 247.968,89 
 
Η πρόβλεψη απομείωσης των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων αφορά κυρίως εμπορικές απαιτήσεις που είναι σε καθυστέρηση 
για διάστημα μεγαλύτερο του 1 έτους. 
Ειδικότερα για τις απαιτήσεις από πελάτες παρατίθεται και η κατωτέρω ανάλυση ενηλικίωσης: 
 2019 2018 
Πελάτες (<30 ημέρες) 1.978.939,00 1.343.255,86 
Πελάτες (30-60 ημέρες) 2.061.632,31 1.512.190,87 
Πελάτες (61-90 ημέρες) 2.380.108,42 1.455.812,32 
Πελάτες (91-180 ημέρες) 4.425.666,30 3.435.915,75 
Πελάτες (181-365 ημέρες) 6.541.171,51 6.421.005,20 
Πελάτες (>365 ημέρες) 25.194.408,98 25.705.893,00 

 42.581.926,52 39.874.073,00 
 
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων αφορά απαίτηση από την Μητρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 
(Σημείωση 25). 
 
15.  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 2019 2018 
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 633.581,26 580.473,53 
Συμψηφιστέος ΦΠΑ στην επόμενη χρήση 624,00 20.792,60 
Παρακρατούμενοι φόροι 49,932,55 50.063,14 
Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 9.614,85 12.372,84 
Λοιπές απαιτήσεις 600,00 1.140,00 

Σύνολο 694.352,66 664.842,11 
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16.  ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως κάτωθι: 
 
 2019 2018 
Ταμείο 430,27  585,09  
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας  1.096.904,78 603.951,70 

Σύνολο      1.097.335,05 604.536,79 
 
Οι καταθέσεις όψεως της Εταιρείας τηρούνται σε υποκαταστήματα Ελληνικών τραπεζών στο σύνολο τους την 31 Δεκεμβρίου 
2019 και 31 Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα.  
 
17.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
 
Την 31η Δεκεμβρίου 2019, 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: 
 
 2019 2018 
Τακτικό αποθεματικό 620.000,00 620.000,00 
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά 307.234,24 307.234,24 
 927.234,24 927.234,24 
 
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 βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτά τα 
αποθεματικά εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθούν στους μετόχους. 
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 άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.  
 
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.  
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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 2019, που απορρέουν από την υποχρέωση της να 
καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. 
 
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχει ως ακολούθως: 
 
 2019 2018 

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 73.847,10 77.898,07 
Κόστος επιπλέον παροχών και τερματισμού εργασίας (Σημείωση 4) 5.682,82 3.414.32 
Χρηματοοικονομικό κόστος (Σημείωση 9)  1.181,55 1.090,57 
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων (Σημείωση 8) 0,00 (6.523,05) 
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες   473,38  (2.032,80) 

Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης 81.184,85 73.847,10 
 
 
Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων έχουν ως ακολούθως: 
 

 2019 2018 
Κόστος επιπλέον παροχών και τερματισμού εργασίας 5.682,82 3.414,32 
Χρηματοοικονομικό κόστος  1.181,55 1.090,57 
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων (Σημείωση 8) 0,00 (6.523,05) 

Συνολική Επιβάρυνση στα Αποτελέσματα 6.864,37 (2.018,16) 
 
Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα έχουν ως ακολούθως: 
 

 2019 2018 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες 473,38 (2.032,80) 
 
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: 

 
 2019 2018 
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες την 1 Ιανουαρίου 50.815,37 52.848,17 
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες χρήσης 473,38 (2.032,80) 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες την 31 Δεκεμβρίου 51.288,75 50.815,37 
 

Οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα έχουν ως 
κάτωθι: 
 
Βασικές υποθέσεις :  2019 2018 
Προεξοφλητικό επιτόκιο  0,8% 1,60% 
Ποσοστό αύξησης αμοιβών 2,70% 2,75% 
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 1,70% 1,75% 
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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 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα  ως κάτωθι: 
 

 2019 2018 

 

Ποσοστιαία επίδραση στην 
παρούσα αξία της δέσμευσης 

καθορισμένων παροχών 

Ποσοστιαία επίδραση στην 
παρούσα αξία της δέσμευσης 

καθορισμένων παροχών 

Για μεταβολή του προεξοφλητικού επιτοκίου +/- 0,5% -/+ 6% -/+ 7% 
 

 
 

21.  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 
 
Υποχρεώσεις από Χρημ/κές Μισθώσεις Κτιρίων                                                                             2019  2018  

29.572,64  0,00  
 
Το ποσό των 29.572,64€ αποτελεί το μακροπρόθεσμο τμήμα της υποχρέωσης λόγω υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 που αφορά στην 
μίσθωση του ακινήτου όπου στεγάζεται η έδρα της εταιρείας.  
 
 
22.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 
 
 2019 2018 
Μακροπρόθεσμες εμπορικές υποχρεώσεις 461.718,87 1.728.802,53 
   
Βραχυπρόθεσμες εμπορικές υποχρεώσεις   
Προμηθευτές εσωτερικού 22.777.739,41 21.567.177,25 
Γραμμάτια πληρωτέα 950.501,54 1.022.433,44 
Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες 650.939,71 404.517,70 

Σύνολο 24.379.180,66 22.994.128,39 
 
Η Εταιρεία έχει προβεί στην σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών διακανονισμού των οφειλών της με τους βασικούς της 
προμηθευτές. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις απεικονίζονται οι οφειλές με ημερομηνία αποπληρωμής μετά την 31 
Δεκεμβρίου 2020. 
 
23.  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αναλήψεις με βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί η Εταιρεία. Η χρησιμοποίηση της 
συγκεκριμένης πίστωσης παρουσιάζεται παρακάτω: 
 

 2019 2018 

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 2.250.114,92 2.250.114,92 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρημ/κές μισθώσεις 48.316,76 0,00 

Σύνολο 2.298.431,68 2.250.114,92 
 
Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων την 31η Δεκεμβρίου 2019 ήταν 6,10% (6,10%  την 31η Δεκεμβρίου 
2018). 
Το ποσό των 48.316,76€ αποτελεί το βραχυπρόθεσμο τμήμα της υποχρέωσης λόγω υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 που αφορά την 
μίσθωση του ακινήτου όπου στεγάζεται η έδρα της εταιρείας.  
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24.  ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Το ποσό των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 
 
 2019 2018 
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 20.292,57 20.117,85 
Πιστωτές διάφοροι 0,00 56.910,08 
Δεδουλευμένα έξοδα 282.203,87 31.262,50 
Λοιπές βραχ/μες υποχρεώσεις. 31.301,63 36.354,22 

Σύνολο 333.718,87 144.644,65 
 
25.  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: 2019 2018 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 42.115.230,84 39.844.307,02 
HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E. 6.990,20 6.990,20 
Σύνολο 
 

42.122.221,04 39.851.297,22 

Υποχρεώσεις προς: 2019 2018 
QU.S  AE 0,00 148.800,00 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 81.594,32 3.107,94 
DOMINION-ΑΣΦ/ΚΕΣ ΠΡΑΚΤ.ΑΕ 5.584,21 0,00 

Σύνολο 87.178,53 151.907,94 
   
   

 
 
 
Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες αναλύονται ως εξής: 
 

 
 Αγορές Αγορές Έσοδα Έσοδα 

 1/1/-31/12/2019 1/1/-31/12/2018 1/1/-31/12/2019 
1/1/-

31/12/2018 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 2.174,27 33.809,05 17.569.691,07 13.715.415,88 
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL 
CENTER 0,00 0,00 0,00 0,00 
QU.S  A.E. 0,00 120.000,00 0,00 0,00 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 72.585,56 76.141,37 0,00 0,00 

Σύνολο 74.759,83 229.950,42 17.569.691,07 13.715.415,88 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                

 
Οι συναλλαγές με το διοικητικό προσωπικό έχουν ως κάτωθι: 
 
 2019 2018 

Υποχρεώσεις από ή προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη 0,00 56.910,08 

Αμοιβές διοικητικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 361.753,01 352.104,82 
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26.  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου) σε  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 

 
Τον Ιανουάριο 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε την εξάπλωση του ιού COVID-19 ως «έκτακτη 
ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία» και τον Μάρτιο 2020 κήρυξε τον COVID-19 πανδημία. Σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 10, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός για τις οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.  
 

Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, επίδρασαν 
αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Για την περίοδο Ιανουάριος – 
Μάιος 2020, η Εταιρεία δεν παρουσίασε μείωση  των πωλήσεων σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. 
 

Ο προσδιορισμός των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας ενέχει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και δεν μπορεί επί 
του παρόντος να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται υπό εξέλιξη. Η Διοίκηση του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ και 
της Εταιρείας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μία σειρά μέτρων με βάση τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη της πανδημίας για την 
ενίσχυση της ρευστότητας και κερδοφορίας του Ομίλου με απώτερο στόχο τη διασφάλιση τη απρόσκοπτης λειτουργίας του. 
 

Από την ημερομηνία αναφοράς των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων μέχρι και την ημερομηνία που συντάχθηκε η 
παρούσα έκθεση δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
 
 
 
     Κηφισιά, 29 Ιουνίου 2020 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ««ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» 

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται 
από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας 
“Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη 
διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών 
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 
για τη γνώμη μας. 

Άλλο θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2018 ελέγχθηκαν από άλλη 
ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 24/04/2019 έκθεση ελέγχου με γνώμη 
χωρίς επιφύλαξη. 

 

 



 
 

43 

 
                © 2020 Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο | Τ: +30 210 7280000 Φ: +30 210 7212222 | www.grant-thornton 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός 
και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η 
οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση 
ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 
πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 
αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο 
κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε 
λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  
 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά 
με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην 

έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται 

να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και 
σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  με τις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2019. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το περιβάλλον της, 
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 
 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Πελαγία Καζά 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 62591 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


