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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 

«ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018(31η εταιρική χρήση) 
 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την διαχειριστική χρήση 

01/01/2018-31/12/2018 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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και παρακαλούµε να εγκρίνετε τα ανωτέρω και να απαλλάξετε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και 
τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920. 

 

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 και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών.  
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ  

Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού - Παθητικού στις 31.12.2018 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 42.074.243,10 από Ευρώ 

39.550.574,16 που ήταν κατά την προηγούµενη χρήση.  Κατά την κλειόµενη χρήση, δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές 
µεταβολές των κονδυλίων της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµκής 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 4.639.569,73 ενώ αφού ληφθούν υπόψη οι σωρευµένες αποσβέσεις στο ποσό των 
Ευρώ 886.934,20.  

Η σύνθεση των Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων έχει ως ακολούθως: 
 

 
Αξία Κτήσεως 

1/1/18 

Μεταβολές 
χρήσεως Αξίας 

Κτήσεως 

Σωρευµένες 
αποσβέσεις 
την 31/12/18 

Αναπ. Αξία 

31/12/18 

α)Μηχανήµατα-τεχνικές εγκ/σεις 2.776.820,00 0,00 (2.776.818,97) 1,03 

β)Μεταφορικά µέσα 252.864,35 0,00 (251.569,79) 1.294,56 

γ)Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 256.331,85 2.093,12 (241.228,50) 17.196,47 

δ)Επενδυτικά Ακίνητα (Θέση: Κυρά Βρύση – 

Ίσθµια Κορινθίας) 1.241.423,27 0,00 (456.150,09) 785.273,18 

ε) Λογισµικά προγράµµατα 27.099,62 0,00 (26.868,18) 231,44 

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

 4.555.089,09 2.093,12 (3.752.635,53) 804.546,68 

ι) Αναβαλλόµενη φορολογία ενεργητικού          82.387,52 

       886.934,20 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Το σύνολο των Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων ανέρχεται στο ποσόν των Ευρώ 41.187.308,90  και αναλύεται 
ως εξής: 
 

Αποθέµατα  

1.Εµπορεύµατα    43.857,00 

    43.857,00 

 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
1.Πελάτες             39.874.073,00 

2.Παρακρατούµενοι φόροι και λοιποί χρεώστες διάφοροι   652.469,27 

3.Προπληρωµένα έξοδα και λοιπές απαιτήσεις   12.372,84 

   40.538.915,11 

 
Χρηµατικά διαθέσιµα 

1.Tαµείο    585,09 

2.Καταθέσεις όψεως    603.951,70 

    604.536,79 

 

To σύνολο του Ενεργητικού διαµορφώνεται σε Ευρώ 42.074.243,10. 

 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

 

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε Ευρώ 14.185.648.,19  και αναλύονται ως ακολούθως: 
 

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

2.∆ιαφορά 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  9.573.395,32 

  14.185.648,19 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας συνολικού ποσού Ευρώ 27.888.594,91 αναλύονται ως εξής: 
 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
     

1. Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζοµένους   73.847,10 

2. Μακροπρόθεσµες εµπορικές υποχρεώσεις  1.728.802,53 

    1.802.649,63 

 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
1.Προµηθευτές    21.567.177,25 

2.Γραµµάτια πληρωτέα    1.022.433,44 

3.Επιταγές πληρωτέες    404.517,70 

4.Φόροι τέλη    697.057,32 

5.Τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις   2.250.114,92 

6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί    20.117,85 

7.Πιστωτές διάφοροι    56.910,08 

8.∆ουλευµένα έξοδα και λοιπές υποχρεώσεις    67.616,72 

    26.085.945,28 

 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων και των Υποχρεώσεων διαµορφώνεται σε Ευρώ 42.074.243,10. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ / ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

Οι πωλήσεις ανήλθαν στην τρέχουσα χρήση στο ποσό των Ευρώ 14.152.873,70 έναντι 12.316.299,01 την προηγούµενη 

χρήση σηµειώνοντας αύξηση κατά 14,91%. 

Τα µικτά κέρδη ως ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν για το 2018 σε 18,82% από 18,48% το 2017. Το καθαρό 
αποτέλεσµα της χρήσεως προ φόρων προέκυψε θετικό και ανέρχεται στο ποσό Ευρώ 2.165.419,08. 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ως ποσοστό επί του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε στο 97,89% το 2018 

από 97,60%  το 2017 ενώ ως ποσοστό επί των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων ανήλθε στο 157,89% το 2018 από 
144,00%  το 2017.  

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

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης 

 

  

2018  2017 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
= 

41.187.308,90   
= 97,89% 

 38.600.437,04 
= 97,60% 

Σύνολο ενεργητικού 42.074.243,10  39.550.574,16 

         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
= 

   886.934,20 
= 2,11% 

 950.137,12 
= 2,40% 

Σύνολο ενεργητικού 42.074.243,10  39.550.574,16 

         

Ίδια κεφάλαια 
= 

14.185.648,19   
= 50,87% 

 12.666.745,86 
= 47,12% 

Σύνολο υποχρεώσεων 27.888.594,91  26.883.828,30 

         

Σύνολο υποχρεώσεων 
= 

27.888.594,91 
= 66,28% 

 26.883.828,30 
= 67,97% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 42.074.243,10  39.550.574,16 

         

Ιδια κεφάλαια 
= 

14.185.648,19 
= 33,72% 

 12.666.745,86 
= 32,03% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 42.074.243,10  39.550.574,16 

         

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
= 

41.187.308,90   
= 157,89% 

 38.600.437,04 
= 144,00% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 26.085.945,28  26.805.930,23 

 

Αριθµοδείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας 

 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 

= 
  2.345.163,40 

= 16,57% 
 1.922.864,98 

= 15,61% 
Πωλήσεις 14.152.873,70  12.316.299,01 

         

Αποτελέσµατα χρήσης προ φόρων 
= 

  2.165.419,08 
= 15,30% 

 1.716.166,68 
= 13,93% 

Πωλήσεις 14.152.873,70  12.316.299,01 

         

Αποτελέσµατα χρήσης προ φόρων 
= 

  2.165.419,08 
= 15,26% 

 1.716.166,68 
= 13,55% 

Ίδια κεφάλαια 14.185.648,19    12.666.745,86 

         

Μικτά αποτελέσµατα 
= 

  2.663.003,52 
= 18,82% 

 2.276.539,89 
= 18,48% 

Πωλήσεις 14.152.873,70  12.316.299,01 

 

 

∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ  

Το σύνολο των κερδών µετά από φόρους της χρήσης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 1.519.491,65. 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

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

 

6 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προτείνει, αφού ληφθούν υπόψη στα ανωτέρω κέρδη της χρήσης, τα λοιπά 

συνολικά έσοδα χρήσης που επιβαρύναν απευθείας την καθαρή θέση ποσού Ευρώ 589,32 και το υπόλοιπο κερδών εις νέο 
των προηγούµενων χρήσεων ποσού Ευρώ 8.054.492,99 , να µην γίνει διανοµή του διαµορφωµένου στο τέλος της χρήσης 
υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού Ευρώ 9.573.395,32. 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας καταβάλει συστηµατικές προσπάθειες να ανταπεξέλθει στις δύσκολες χρηµατοοικονοµικές 
συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και σε συνεργασία µε την διοίκηση του Οµίλου του ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ επιδιώκει την άµεση βελτίωση της ρευστότητας και της αποδοτικότητας της, ενώ θα συνεχισθεί η προσπάθεια 

ώστε να εξασφαλίζονται υλικά υψηλής ποιότητας στις πλέον ανταγωνιστικές τιµές της αγοράς από την Ελλάδα και από το 

εξωτερικό. 
 

Βασικοί στόχοι είναι η Εταιρεία να διατηρήσει την κερδοφορία, παρά την έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται, να 

ικανοποιήσει την ανάγκη των κλινικών του Οµίλου για περαιτέρω µείωση του κόστους των υλικών που τους προµηθεύει 
και ταυτόχρονα να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στην Εταιρεία.   

 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Η Εταιρεία δεν τηρεί υποκαταστήµατα.  

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Η Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της 
απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς.  
 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της µε τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και 
αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων της. 
 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και 
αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά µε την διαχείριση των 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

 

 

α) Κίνδυνος της αγοράς 
 

(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και για το λόγο αυτό δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό 
κίνδυνο. 
 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
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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 2018 και 2017 καθώς και στα ίδια 

κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και 2017 αντίστοιχα (ανάλυση ευαισθησίας) σε µια µεταβολή 

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

 

 
 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 2018 2017 

Μεταβολή επιτοκίου +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% 

Αποτέλεσµα χρήσεως, κέρδη /(ζηµίες) (11) 11 (11) 11 

Ίδια Κεφάλαια, κέρδη /(ζηµίες) 
 

(11) 
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β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 

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

 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 2018 2017 

Χρηµατικά διαθέσιµα 605 25 

Εµπορικές απαιτήσεις 39.874 38.220 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 665 310 

ΣΥΝΟΛΟ 41.144 38.555 

 

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 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. 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
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Εταιρεία κατά την 31.12.2018(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 

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

∆ανεισµός   2.250 0 0 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 23.139 1.729 0 

Σύνολο 25.389 1.729 0 

 

Εταιρεία κατά την 31.12.2017 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 

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

∆ανεισµός   2.250 0 0 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 23.627 0 0 

Σύνολο 25.877 0 0 

 

 

δ) ∆υνατότητα οµαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της εταιρείας 
 

Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικά. Παρόλα αυτά η Εταιρεία 

έχει σηµαντική έκθεση και εξάρτηση από τη Μητρική της εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. η οποία τα τελευταία 

έτη αντιµετωπίζει δυσκολίες ρευστότητας. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται από την πλευρά της Μητρικής µε το 
σχέδιο δράσης που έχει εκπονήσει και εφαρµόζει, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της για την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018. Το ανωτέρω πλαίσιο δράσης εκτιµάται ότι θα 

επιδράσει θετικά και θα διασφαλιστεί η οµαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Μητρικής και κατά επέκταση και της 
Εταιρείας βελτιώνοντας γενικότερα την ταµειακή ρευστότητα και την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Οµίλου. 

Επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία εµφανίζει θετικό κεφάλαιο κίνησης κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018. 

 

 

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) 

 2018 2017 
Συνολικός ∆ανεισµός 2.250 2.250 

Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα 605 25 

Καθαρό χρέος 1.645 2.225 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 14.186 12.667 

Σύνολο κεφαλαίου 15.831 14.892 

Συντελεστής µόχλευσης   10,39%   14,94% 
 

Ο συντελεστής µόχλευσης  παρουσίασε σηµαντική µείωση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 
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στ) Συνδεδεµένα µέρη 

 

Η Εταιρία είναι θυγατρική του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και ως εκ τούτου συνδέεται µε την µητρική της 
καθώς και µε τις άλλες θυγατρικές και συνδεδεµένες αυτής.  
 

Τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε συνδεδεµένες εταιρείες έχουν ως κάτωθι: 

Απαιτήσεις από: 2018 2017 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 39.844.307,02 38.201.777,32 

HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E. 6.990,20 6.990,20 
Σύνολο 
 

39.851.297,22 38.208.767,52 

Υποχρεώσεις προς: 2018 2017 

QU.S  AE 148.800,00 0,00 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΡΘΜΟΣ Α.Ε.Ε. 3.107,94 10.322,81 

Σύνολο 151.907,94 10.322,81 
   

   
 

Οι συναλλαγές µε τις συνδεδεµένες εταιρείες αναλύονται ως εξής: 
 

 

 Αγορές  Αγορές  Έσοδα  Έσοδα 

 1/1/-31/12/2018 1/1/-31/12/2017 1/1/-31/12/2018 1/1/-31/12/2017 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 33.809,05 352,20 13.715.415,88 12.259.245,33 

QU.S AE 120.000,00 0,00 0,00 0,00 

MEDSANA BUCHAREST 

MEDICAL CENTER 0,00 0,00 0,00 55.014,78 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 76.141,37 81.211,21 0,00 0,00 

Σύνολο 229.950,42 81.563,41 13.715.415.88 12.314.260,11 

 
 

 

Οι συναλλαγές µε το διοικητικό προσωπικό έχουν ως κάτωθι: 
 

 2018 2017 

Υποχρεώσεις από ή προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη 56.910,08 86.910,08 

Αµοιβές διοικητικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 352.104,82 352.528,88 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ  

∆εν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆εν υφίστανται σχετικές δραστηριότητες. 
 

Ι∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Η Εταιρεία δεν έχει προβεί στην απόκτηση ιδίων µετοχών. 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
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Από την ηµεροµηνία αναφοράς των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων µέχρι και την ηµεροµηνία που συντάχθηκε η 

παρούσα έκθεση δεν υπάρχουν µεταγενέστερα γεγονότα στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
 

 

 

ΚΗΦΙΣΙΑ, 24 Απριλίου 2019 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 
 

  

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ 

  

 

 
 

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΝΕΖΕΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ 

  

 

 
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 

 

 

 

Γεώργιος Αποστολόπουλος 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

  Σηµ.   2018   2017 

            

Πωλήσεις     14.152.873,70   12.316.299,01 

Κόστος πωλήσεων 6   (11.489.870,18)   (10.039.759,12) 

Μικτό κέρδος     2.663.003,52   2.276.539,89 

            

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 7   (903.410,81)   (1.174.155,81) 

Λοιπά έσοδα 8   585.570.70   820.480,90 

Κέρδη εκµετάλλευσης   2.345.163,41  1.922.864,98 

Καθαρό χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα 9   (179.744,33)   (206.698,30) 

Κέρδη προ φόρων     2.165.419,08   1.716.166,68 

Φόροι εισοδήµατος 10   (645.927,43)   (534.368,16) 

Κέρδη µετά από φόρους     1.519.491,65   1.181.798,52 

            

 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

 

  Σηµ.   2018   2017 

            

Κέρδη µετά από φόρους  
    1.519.491,65   1.181.798,52 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
     

Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων  
       

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) από υποχρεώσεις καθορισµένων 
παροχών στο προσωπικό 20  2.032,80  (196,83) 

Φόρος Εισοδήµατος  10  (2.622,12)  57,08 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους      (589,32)  (139,75) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  µετά από φόρους    1.518.902,33   1.181.658,77 

        

 

 

 

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

      31 ∆εκ.   31 ∆εκ. 

  Σηµ.   2018  2017 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 11   18.492,06  20.460,81 

Ασώµατα περιουσιακά στοιχεία 12   231,44  693,44 

Επενδυτικά ακίνητα 11  785.273,18  831.688,57 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις     550,00  550,00 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 10   82.387,52  96.744,30 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων     886.934,20  950.137,12 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Αποθέµατα 13   43.857,00  44.528,03 

Εµπορικές απαιτήσεις 14   39.874.073,00  38.220.188,82 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 15   664.842,11  310.274,35 

Χρηµατικά διαθέσιµα 16   604.536,79   25.445,84 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων     41.187.308,90   38.600.437,04 

Σύνολο ενεργητικού    42.074.243,10   39.550.574,16 

Ι∆ΙΑ 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     9.573.395,32   8.054.492,99 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     14.185.648,19   12.666.745,86 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις           

Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζοµένους  20   73.847.10   77.898,07 

Μακροπρόθεσµες εµπορικές υποχρεώσεις 21  1.728.802,53  0,00 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων     1.802.649,63   77.898,07 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις           

Εµπορικές υποχρεώσεις 21   22.994.128,39   23.432.301,26 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 22   2.250.114,92   2.250.114,92 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις 23   144.644,65   194.947,87 

Φόροι πληρωτέοι     697.057,32   928.566,18 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων     26.085.945,28   26.805.930,23 

Σύνολο υποχρεώσεων   27.888.594,91  26.883.828,30 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων      42.074.243,10   39.550.574,16 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο   

Υπέρ το 

άρτιο   

Τακτικό, 

αφορολόγητα 

και λοιπά 

αποθεµατικά   

Κέρδη εις 
νέον   

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο,  1 Ιανουαρίου 2017 1.860.000,00   1.825.018,63   797.874,24   7.002.194,22   11.485.087,09 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  0,00    0,00     0,00   1.181.658,77   1.181.658,77 

Εσωτερικές µεταφορές 0,00   0,00   129.360,00  (129.360,00)  0,00 

Υπόλοιπο,  31 ∆εκεµβρίου 2017 1.860.000,00   1.825.018,63   927.234,24   8.054.492,99   12.666.745,86 

          

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

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

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

          

          

 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

   2018  2017 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη χρήσεως προ φόρων    2.165.419,08  1.716.166,68 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:      

Αποσβέσεις   50.939,26  49.604,15 

Προβλέψεις    (3.108,74)  252.808,18 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   (187,36)  (91,30) 

Χρεωστικοί τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα   179.931,69  206.789,60 

Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης   2.392.993.93  2.225.277,31 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:      

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων    671,03  130.457,20 

Μείωση / (αύξηση) εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων    (2.008.451,94)  (2.474.572,26) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)   1.410.003,82  602.757,83 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα   (178.841,12)  (205.668,70) 

Καταβεβληµένοι φόροι   (1.035.379,01)  (294.751,59) 

Ταµειακά  εκροές σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)   580.996,71  (16.500,21) 

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορές ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων   (2.093,12)  (16.685,20) 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα   187,36  91,30 

Ταµειακές εκροές σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)   (1.905,76)  (16.593,90) 

Καθαρή αύξηση/ µείωση στα χρηµατικά διαθέσιµα χρήσης (α)+(β)   579.090,95  (33.094,11) 

Χρηµατικά διαθέσιµα στην έναρξη της χρήσης   25.445,84  58.539,95 

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης   604.536,79  25.445,84 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

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

διεύθυνση: Φιλαδελφέως και Κεφαλαρίου 1, στον ∆ήµο Κηφισιάς. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εµπορία 

ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων. 
 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. («ο Όµιλος»), ο οποίος κατέχει ποσοστό 100% 

των εκδοµένων µετοχών αυτής. Ο Όµιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. αποτελεί έναν ισχυρό Όµιλο που 
δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας µε την οργάνωση και εκµετάλλευση νοσηλευτικών µονάδων. 
 

Η Μητρική Εταιρεία («ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε τον διακριτικό τίτλο ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.) είναι ανώνυµη Εταιρεία που ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση Μαρούσι Αττικής, 
∆ιστόµου 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 ∆εκεµβρίου 2018 ήταν 13 υπάλληλοι. 
 

2α. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(«∆.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί 
πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. Επίσης, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της 
αρχής του ιστορικού κόστους. 
 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα παρουσίασης. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2018, στις 24 Απριλίου 2019. 

 

 

2β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
 

Η σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση 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 
∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι αναθεωρήσεις στις 
λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγµατοποιήθηκαν και στις µελλοντικές λογιστικές περιόδους 
που επηρεάζουν. 
 

Οι σηµαντικότερες εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να 

έχει σηµαντική επίδραση στα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω: 

 

(α) Αποµείωση ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων (Σηµείωση 11) 
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Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία και τα επενδυτικά ακίνητα ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή 

αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Η ανακτήσιµη αξία 

προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µείον τυχόν έξοδα διάθεσης και της αξίας χρήσεως. Ο 

προσδιορισµός του ανακτήσιµου ποσού βασίζεται σε σηµαντικές κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές της ∆ιοίκησης 
αναφορικά µε µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες. 
 

(β) Αποµείωση απαιτήσεων (Σηµείωση 14) 
 

Εφαρµόζοντας από 1 Ιανουαρίου 2018, το νέο λογιστικό πρότυπο ∆ΠΧΑ 9, η ∆ιοίκηση 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. 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην σηµείωση 3γ (στ). 
 

(γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις (Σηµείωση 26) 
 

Η Εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα 

πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές 
διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές 
συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. 
 

(δ)  Ανάκτηση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος (Σηµείωση 10) 
 

H αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων εµπεριέχει εκτιµήσεις αναφορικά µε την ανακτησιµότητά τους 
και την µελλοντική πραγµατοποίηση επαρκών φορολογικών κερδών, τα οποία θα επιτρέψουν την ανάκτησή τους. 
 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12, υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις 
φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση καθώς και πρόβλεψη για τους 
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων 
εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις 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 ∆ιοίκηση να εκτιµήσει συγκεκριµένες παραµέτρους όπως η µελλοντική αύξηση των αµοιβών των 
εργαζοµένων και το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων. Η ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας  εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2018, η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρήση των στοιχείων του 
ενεργητικού. 
 

 

 

2γ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηµατικά διαθέσιµα, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις, καθώς και τα δάνεια των τραπεζών. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά 
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διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά µε την διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, οι 
οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

 

α) Κίνδυνος της αγοράς 
 

(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και για το λόγο αυτό δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό 
κίνδυνο. 
 

(ii) Κίνδυνος τιµής 
 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των µη επενδύσεων της σε σχετικά περιουσιακά στοιχεία.  

 

(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου 

 
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές 
της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας 
αυξάνεται από τις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύνανται να υπόκεινται σε ευµετάβλητα 

επιτόκια και εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα µε τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού 
δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού (euribor), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσµατα της 
Εταιρείας. 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας για την χρήση 2018 και 2017 καθώς και στα ίδια 

κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και 2017 αντίστοιχα (ανάλυση ευαισθησίας) σε µια µεταβολή 

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

 

 
 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 2018 2017 

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) 

 2018 2017 

Χρηµατικά διαθέσιµα 605 25 

Εµπορικές απαιτήσεις 39.874 38.220 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 665 310 

ΣΥΝΟΛΟ 41.144 38.555 

 

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. 
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Για τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις καθώς και για τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα ο πιστωτικός κίνδυνος 
θεωρείται αµελητέος. 
 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την 
διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.  
 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινοµηµένες σε σχετικές οµαδοποιηµένες 
ηµεροµηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την ηµεροµηνία αναφοράς µέχρι τη 

συµβατική ηµεροµηνία λήξης. 
 

Εταιρεία κατά την 31.12.2018 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 

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

∆ανεισµός 2.250 0 0 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 23.139 1.729 0 

Σύνολο 25.389 1.729 0 

 

Εταιρεία κατά την 31.12.2017 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 

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

∆ανεισµός 2.250 0 0 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 23.627 0 0 

Σύνολο 25.877 0 0 

 

δ) ∆υνατότητα οµαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της εταιρείας 
 

Η Εταιρεία έχει σηµαντική έκθεση και εξάρτηση από τη Μητρική της εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. η οποία τα 

τελευταία έτη αντιµετωπίζει δυσκολίες ρευστότητας. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται από την πλευρά της Μητρικής 
µε το σχέδιο δράσης που έχει εκπονήσει και εφαρµόζει, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της για την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2018. Το ανωτέρω πλαίσιο δράσης εκτιµάται ότι θα 

επιδράσει θετικά και θα διασφαλιστεί η οµαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Μητρικής και κατά επέκταση και της 
Εταιρείας βελτιώνοντας γενικότερα την ταµειακή ρευστότητα και την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Οµίλου. 

Επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία εµφανίζει θετικό κεφάλαιο κίνησης κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018. 

 

 

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) 

 2018 2017 
Συνολικός ∆ανεισµός 2.250 2.250 

Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα 605 25 
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Καθαρό χρέος 1.645 2.225 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 14.186 12.667 

Σύνολο κεφαλαίου 15.831 14.892 

Συντελεστής µόχλευσης   10,39% 14,94% 
 

 

Ο συντελεστής µόχλευσης δεν παρουσίασε σηµαντική µεταβολή σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

 

στ) Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 

 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται µε την 
χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. 
Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση µελλοντικών χρηµατοροών χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της αξίας των 
λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.  

 

Από την 1 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία εφαρµόζει την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 που απαιτεί τη γνωστοποίηση των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρούνται στην εύλογη αξία µέσω ιεράρχησης τριών επιπέδων: 

 

• ∆ηµοσιευόµενες τιµές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρµογή) για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που 
διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές (επίπεδο 1) 

• Τεχνικές αποτίµησης βασιζόµενες απευθείας σε δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς ή υπολογιζόµενες εµµέσως από 

δηµοσιευόµενες τιµές αγοράς για παρόµοια εργαλεία (επίπεδο 2). 

• Τεχνικές αποτίµησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιµες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές σε ενεργές 
χρηµαταγορές (επίπεδο 3). 

 

Η Εταιρεία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 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 2018 2017 2018 2017 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1 1 1 1 

Εµπορικές απαιτήσεις 39.874 38.220 39.874 38.220 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 665 310 665 310 

Χρηµατικά διαθέσιµα 605 25 605 25 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     

Εµπορικές υποχρεώσεις 24.723 23.432 24.723 23.432 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 2.250 2.250 2.250 2.250 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 145 195 145 195 

 

 
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές και µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των 
Ετήσιων  Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων επεξηγούνται παρακάτω και είναι συνεπείς µε αυτές που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηµατοικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 
2018 όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 
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3α. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (∆ΠΧΑ) 

 

 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την κλειόµενη οικονοµική χρήση. 

 

∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 15: «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 
 

Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συµβόλαια», το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα» και τις συναφείς 
διερµηνείες και εφαρµόζεται σε όλα τα έσοδα που προκύπτουν από συµβάσεις µε πελάτες, εκτός εάν οι συµβάσεις 
αυτές εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλων προτύπων (µισθώσεις, ασφαλιστήρια συµβόλαια και χρηµατοοικονοµικά 

εργαλεία). Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε σταδίων για να επιµετρήσει τα έσοδα που προκύπτουν από 

συµβάσεις µε πελάτες, ως ακολούθως: 
 

Βήµα 1: Προσδιορισµός της σύµβασης µε τον πελάτη. 
Μια σύµβαση είναι συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων αντισυµβαλλοµένων, η οποία δηµιουργεί εν δυνάµει 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Μια εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 15 σε κάθε συµβόλαιο µε τον πελάτη, το οποίο έχει 
εµπορική φύση και πληροί άλλα συγκεκριµένα κριτήρια. Ένα κριτήριο απαιτεί µια εταιρεία να αξιολογήσει το κατά 

πόσο είναι δυνατόν να εισπράξει το αντίτιµο το οποίο θα δικαιούται από την παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. 
Σε µερικές περιπτώσεις, το ∆ΠΧΑ 15 επίσης απαιτεί µια εταιρεία να συνδυάσει συµβάσεις και να τις λογίσει ως ένα 

συµβόλαιο. Επιπρόσθετα, το ∆ΠΧΑ 15 διευκρινίζει τον τρόπο που µια εταιρεία θα λογίσει τυχόν τροποποιήσεις της 
σύµβασης. 
 

Βήµα 2. Προσδιορισµός των υποχρεώσεων εκτέλεσης.  
Οι υποχρεώσεις εκτέλεσης είναι υποσχέσεις στη σύµβαση για µεταφορά αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη, οι οποίες 
είναι διακριτές. Για τον προσδιορισµό του κατά πόσο ένα αγαθό ή µια υπηρεσία είναι διακριτή, µια εταιρεία θα πρέπει 
να λάβει υπόψη εάν ο πελάτης µπορεί να ωφεληθεί µόνο από το αγαθό ή την υπηρεσία ή µαζί µε άλλους πόρους οι 
οποίοι είναι άµεσα διαθέσιµοι στον πελάτη. Μια εταιρεία θα πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη κατά πόσο η υπόσχεση 

για την µεταβίβαση ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας είναι διακριτή από άλλες υποσχέσεις στη σύµβαση.   

 

Βήµα 3. Προσδιορισµός της τιµής συναλλαγής.  
Η τιµή της συναλλαγής είναι το ποσό του αντιτίµου το οποίο µια εταιρεία εκτιµά ότι θα δικαιούται ως αντάλλαγµα για 

την µεταβίβαση αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη. Συνήθως, η τιµή της συναλλαγής είναι ένα συγκεκριµένο ποσό του 

αντιτίµου του πελάτη. Μερικές φορές, η τιµή της συναλλαγής περιλαµβάνει εκτιµήσεις του αντιτίµου το οποίο είναι 
µεταβλητό η είναι σε µορφή διαφορετική από εκείνη των µετρητών. Μερικά ή όλα από τα εκτιµώµενα ποσά του 

µεταβλητού αντιτίµου περιλαµβάνονται στην τιµή συναλλαγής µόνο στην έκταση που είναι πολύ πιθανό ότι µια 

σηµαντική αντιστροφή του σωρευµένου εσόδου που έχει αναγνωριστεί δεν θα συµβεί όταν η σχετική µε το µεταβλητό 
αντίτιµο αβεβαιότητα επιλυθεί µεταγενέστερα. Τροποποιήσεις της τιµής συναλλαγής γίνονται επιπλέον για την 
επίδραση του χρηµατοοικονοµικού συνθετικού στοιχείου (εάν είναι σηµαντικό στην σύµβαση) και για οποιοδήποτε 
τίµηµα αποδοτέο στον πελάτη. 

 

Βήµα 4. Επιµερισµός της τιµής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύµβασης.  
Μια εταιρεία θα πρέπει τυπικά να επιµερίσει την τιµή της συναλλαγής σε κάθε υποχρέωση εκτέλεσης στην βάση των 
σχετικών ατοµικών τιµών πώλησης για κάθε διακριτό αγαθό ή υπηρεσία. Εάν οι ατοµική τιµή πώλησης δεν είναι 
διακριτή, µια εταιρεία θα πρέπει να την εκτιµήσει. Μερικές φορές, η τιµή της συναλλαγής µπορεί να περιλαµβάνει µια 

έκπτωση ή ένα µεταβλητό ποσό αντιτίµου που σχετίζεται αποκλειστικά µε ένα συγκεκριµένο κοµµάτι της σύµβασης. 
Οι απαιτήσεις του προτύπου διευκρινίζουν πότε µια εταιρεία θα πρέπει να επιµερίσει µια έκπτωση ή ένα µεταβλητό 

ποσό αντιτίµου σε ένα συγκεκριµένο κοµµάτι της σύµβασης αντί να το επιµερίσει σε όλες τις υποχρεώσεις εκτέλεσης 
της σύµβασης. 
 

Βήµα 5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή ενόσω) µια οικονοµική οντότητα εκπληρώνει µια υποχρέωση εκτέλεσης.  
Μια εταιρεία θα αναγνωρίζει έσοδο όταν (η ενόσω) εκπληρώνει µια υποχρέωση εκτέλεσης µεταβιβάζοντας στον 
πελάτη ένα αγαθό ή µια υπηρεσία (δηλαδή όταν ο πελάτης αποκτά έλεγχο του αγαθού ή  της υπηρεσίας). Μια 

υποχρέωση εκτέλεσης µπορεί να εκπληρωθεί σε κάποια δεδοµένη χρονική στιγµή (συνήθως για υποσχέσεις παράδοσης 
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αγαθών στον πελάτη) ή σε βάθος χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις παράδοσης υπηρεσιών στον πελάτη). Για 

υποχρεώσεις εκτέλεσης που ικανοποιούνται σε βάθος χρόνου, µια εταιρεία θα επιλέξει έναν κατάλληλο τρόπο 

µέτρησης της προόδου εργασιών προκειµένου να προσδιορίσει το ύψος του εσόδου που θα πρέπει να αναγνωριστεί 
καθώς ικανοποιείται η υποχρέωση εκτέλεσης.  
 

Κόστος Συµβάσεων 
Το ∆ΠΧΑ 15 περιλαµβάνει επίσης απαιτήσεις για τον λογιστικό χειρισµό για κάποια κόστη που σχετίζονται µε µία 

σύµβαση µε πελάτη. Μια εταιρεία θα αναγνώριζε ένα περιουσιακό στοιχείο για τα πρόσθετα κόστη απόκτησης µιας 
σύµβασης εάν τα κόστη αυτά εκτιµάται ότι θα ανακτηθούν. Για κόστη ολοκλήρωσης µιας σύµβασης τα οποία δεν 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλων Προτύπων, µια εταιρεία θα αναγνωρίζει ένα περιουσιακό στοιχείο για τα κόστη 

αυτά εφόσον πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια:  

• τα κόστη σχετίζονται άµεσα µε τη σύµβαση (ή µια συγκεκριµένη αναµενόµενη σύµβαση) 

• τα κόστη δηµιουργούν ή ενισχύουν πόρους της εταιρείας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην ικανοποίηση 

υποχρεώσεων εκτέλεσης στο µέλλον, και  
• τα κόστη αναµένεται να ανακτηθούν. 
Η Εταιρεία εφαρµόζει την πρακτική προσέγγιση της παραγράφου 94 του ∆ΠΧΑ 15 και αναγνωρίζει τα κόστη 

συµβάσεων µε πελάτες ως έξοδο κατά τον χρόνο που πραγµατοποιούνται, εφόσον η διάρκεια απόσβεσης των 
περιουσιακών στοιχείων τα οποία η Εταιρεία θα είχε αναγνωρίσει σε αντίθετη περίπτωση είναι ένα έτος ή λιγότερο. 

Συµβατικά περιουσιακά στοιχεία 

Όταν η οικονοµική οντότητα εκτελεί τις συµβατικές της υποχρεώσεις µεταβιβάζοντας αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτη 

προτού ο πελάτης πληρώσει το αντάλλαγµα ή προτού καταστεί απαιτητή η πληρωµή, η οικονοµική οντότητα 

απεικονίζει τη σύµβαση ως συµβατικό περιουσιακό στοιχείο, εξαιρουµένων τυχόν ποσών που απεικονίζονται ως 
εισπρακτέα. 

 

Συµβατικές υποχρεώσεις 
Όταν ο πελάτης καταβάλει αντάλλαγµα ή η οικονοµική οντότητα διατηρεί δικαίωµα επί ενός ποσού ανταλλάγµατος το 

οποίο είναι ανεπιφύλακτο, προτού η οντότητα µεταβιβάσει το αγαθό ή την υπηρεσία στον πελάτη, τότε η Εταιρεία 

απεικονίζει τη σύµβαση ως συµβατική υποχρέωση, όταν η πληρωµή πραγµατοποιείται ή καθίσταται απαιτητή.  

 

Η υιοθέτηση του προτύπου δεν είχε επίπτωση στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία 

δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο εµπορίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και οι συµβάσεις µε πελάτες 
αποτελούνται από µία υποχρέωση εκτέλεσης ή παροχής υπηρεσίας και οι τιµές είναι σταθερές και προκαθορισµένες. 
Ως εκ τούτου δεν υφίσταται καµία επίδραση στην κερδοφορία ή τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την 
πρώτη εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 15. Εποµένως, δεν έγινε καµία προσαρµογή στo «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 1 

Ιανουαρίου 2018. 

 

∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 
Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού 
κειµένου του προτύπου ∆ΠΧΑ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο ∆ΛΠ 39. Το νέο 
πρότυπο προβλέπει σηµαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά µε την ταξινόµηση και την αποτίµηση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων καθώς και µε τη λογιστική αντιστάθµισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

 

 

Ταξινόµηση και αποτίµηση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινοµούνται σε δύο µόνο 
κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση 

γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειµένου να αποφασιστεί η αρχική 

κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα: 

i. Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των µέσων αυτών. 
ii. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων. 
 

Επιπρόσθετα, το ∆ΠΧΑ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους να 

ταξινοµηθούν σε κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων τα οποία καταχωρούνται 
απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειµένου να συµβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να διακρατείται για 
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εµπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωµατωµένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που το κύριο συµβόλαιο 

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9, το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε 
λογιστικός χειρισµός του υβριδικού συµβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την 
ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Σε ότι αφορά στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, η βασικότερη 

διαφοροποίηση σχετίζεται µε εκείνες τις υποχρεώσεις που µία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να 

αποτιµήσει στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβολή της εύλογης αξίας θα 

πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ποσό της µεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό 
κίνδυνο του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. 

 

Αποµείωση 

Σε αντίθεση µε το υφιστάµενο ∆ΛΠ 39, µε βάση το οποίο µία εταιρεία αναγνωρίζει ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου 
µόνο όταν οι ζηµίες αυτές έχουν συµβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση των αναµενόµενων ζηµιών λόγω 

πιστωτικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια ζωής των µέσων σε εκείνες τις περιπτώσεις που η πιστοληπτική ικανότητα 

των εκδοτών έχει επιδεινωθεί σηµαντικά µετά την αρχική αναγνώριση. Αντιθέτως, για τις απαιτήσεις εκείνες που η 

πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών δεν έχει επιδεινωθεί σηµαντικά από την αρχική τους αναγνώριση, η πρόβλεψη 

για τις αναµενόµενες ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζεται για τις αναµενόµενες ζηµίες 12 µηνών.  Οι 
αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες βασίζονται στη διαφορά ανάµεσα σε όλες τις συµβατικές ταµειακές ροές που είναι 
απαιτητές σύµφωνα µε τη σύµβαση και όλες τις ταµειακές ροές που η εταιρεία προσδοκά να εισπράξει. 
 

Λογιστική αντιστάθµισης 
Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης είναι περισσότερο ευθυγραµµισµένες µε τη διαχείριση των 
κινδύνων της οικονοµικής οντότητας ενώ οι κυριότερες µεταβολές σε σχέση µε τις υφιστάµενες διατάξεις του ∆ΛΠ 39 

συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• διευρύνεται ο αριθµός των στοιχείων που µπορούν να συµµετέχουν σε µία σχέση αντιστάθµισης είτε ως µέσα 

αντιστάθµισης είτε ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία, 

• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις θα πρέπει να ικανοποιείται προκειµένου 
η αντιστάθµιση να θεωρείται αποτελεσµατική. Ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας της αντιστάθµισης γίνεται πλέον µόνο 
προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριµένες συνθήκες η ποιοτική µόνο αξιολόγηση καθίσταται επαρκής, 
• στην περίπτωση που µία σχέση αντιστάθµισης παύει να είναι αποτελεσµατική αλλά ο στόχος της διαχείρισης 
κινδύνων της εταιρείας ως προς τη σχέση αντιστάθµισης παραµένει ο ίδιος, η εταιρεία θα πρέπει να προβεί σε 
εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθµισης ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια της αποτελεσµατικότητας. 
Επισηµαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαµβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθµιση ανοιχτών 
χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί. 
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων προτύπων και 
κυρίως του ∆ΠΧΑ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις. 
 

Εφαρµόζοντας από 1 Ιανουαρίου 2018, το νέο λογιστικό πρότυπο ∆ΠΧΑ 9, η ∆ιοίκηση 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 Εταιρεία, 

λαµβάνοντας υπόψη της ότι το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών απαιτήσεων αφορά απαίτηση από την Μητρική 

Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. καθώς και το σχέδιο ενεργειών που εφαρµόζει για την ενίσχυση της ρευστότητας 
της, την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης και την οµαλή συνέχιση της δραστηριότητας της ίδιας αλλά και των 
θυγατρικών της, χρησιµοποιεί τη γενική προσέγγιση.  

Οι εν λόγω απαιτήσεις θεωρείται ότι έχουν χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και η τυχόν πρόβλεψη ζηµιάς περιορίζεται στις 
αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές των επόµενων 12 µηνών. Η υιοθέτηση του προτύπου δεν είχε επίπτωση στις 
χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 2 «Παροχές που εξαρτώνται από 

την αξία των µετοχών»: Ταξινόµηση και αποτίµηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών  
Την 20.6.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 µε το οποίο 
διευκρινίστηκαν  τα ακόλουθα: 

- κατά την αποτίµηση της εύλογης αξίας µίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των µετοχών και η οποία 

διακανονίζεται µε µετρητά, ο λογιστικός χειρισµός των επιπτώσεων από τους όρους κατοχύρωσης (vesting 
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conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται µε την εκπλήρωση συγκεκριµένων προϋποθέσεων 
(non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που εφαρµόζεται στις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, 

 

- στις περιπτώσεις που η φορολογική νοµοθεσία επιβάλλει στην εταιρεία να παρακρατά ένα ποσό φόρου (το 
οποίο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις αµοιβές που σχετίζονται µε την 
αξία της µετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις φορολογικές αρχές, η συναλλαγή στο σύνολό της θα 

πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µία παροχή που εξαρτάται από την αξία των µετοχών και η οποία διακανονίζεται 
µε συµµετοχικούς τίτλους, αν ως τέτοια θα χαρακτηρίζονταν αν δεν υπήρχε το ζήτηµα του συµψηφισµού της 
φορολογικής υποχρέωσης, 

 

- στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής 
έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινοµηθούν από παροχές που καταβάλλονται µε µετρητά σε παροχές που 
καταβάλλονται µε τη µορφή συµµετοχικών τίτλων, η συναλλαγή θα πρέπει να λογιστικοποιηθεί ως παροχή που 
διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιείται η τροποποίηση.  

 

Η υιοθέτηση από την Εταιρεία της συγκεκριµένης τροποποίησης δεν είχε επίδραση στις Χρηµατοοικονοµικές του 
Καταστάσεις. 
 

Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 4 «Ασφαλιστήρια συµβόλαια»: 

Εφαρµόζοντας το ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοοικονοµικά Μέσα µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια  
Την 12.9.2016 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 4 µε την οποία 

διευκρινίζει ότι: 
-οι ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται µε τις ασφάλειες, έχουν τη δυνατότητα να 

λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 και 
- όλες οι εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια και υιοθετούν το ∆ΠΧΑ 9 έχουν τη δυνατότητα να 

παρουσιάζουν τις µεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιµων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού στα λοιπά 

αποτελέσµατα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσµατα. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν είχε εφαρµογή στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναταξινοµήσεις από ή στην 
κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων 

Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 40 µε την οποία διευκρίνισε ότι µια 

οικονοµική οντότητα θα αναταξινοµήσει ένα περιουσιακό στοιχειο στην ή από την κατηγορία επενδυτικών ακινήτων 
όταν και µόνο όταν µπορεί να αποδειχθεί η αλλαγή στη χρήση. Αλλαγή στη χρήση υφίσταται όταν το περιουσιακό 
στοιχείο έχει τα κριτήρια ή πάψει να έχει τα κριτήρια που ορίζουν τι είναι επένδυση σε ακίνητα. Μια αλλαγή στην 
πρόθεση της διοίκησης για τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, από µόνη της, δεν είναι αρκετή για να αποδείξει 
αλλαγή στη χρήση. Επίσης, τα παραδείγµατα στον κατάλογο των περιπτώσεων που αποδεικνύουν την αλλαγή στη 

χρήση επεκτάθηκαν για να συµπεριλαµβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή και όχι µόνο ολοκληρωµένα 

ακίνητα. 

Η υιοθέτηση από την Εταιρεία της συγκεκριµένης τροποποίησης δεν είχε σηµαντική επίδραση στις 
Χρηµατοοικονοµικές του Καταστάσεις.  
 

∆ιερµηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές» 

Η ∆ιερµηνεία πραγµατεύεται τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όταν µία εταιρεία αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό 
στοιχείο του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που προκύπτει από την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής πριν η 

εταιρεία να αναγνωρίσει το σχετικό στοιχείο του ενεργητικού, το έξοδο ή το έσοδο. Η ∆ιερµηνεία διευκρίνισε πως ως 
ηµεροµηνία της συναλλαγής, προκειµένου να καθοριστεί η συναλλαγµατική ισοτιµία που θα χρησιµοποιηθεί κατά την 
αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου, του εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να θεωρηθεί η ηµεροµηνία αρχικής 
αναγνώρισης του µη νοµισµατικού στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (δηλαδή της προκαταβολής). 
Επίσης, στην περίπτωση που υφίστανται πολλαπλές προκαταβολές, θα πρέπει να ορίζεται διακριτή ηµεροµηνία 

συναλλαγής για κάθε πληρωµή ή είσπραξη. 

Η υιοθέτηση από την Εταιρεία της συγκεκριµένης διερµηνείας δεν είχε επίδραση στις Χρηµατοοικονοµικές 
Καταστάσεις.  
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3β.  ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

 

∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 16: «Μισθώσεις» 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 13.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» το 

οποίο αντικαθιστά: 

• το ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις», 

• τη ∆ιερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση», 

• τη ∆ιερµηνεία 15 «Λειτουργικές µισθώσεις – Κίνητρα» και 
• τη ∆ιερµηνεία 27 «Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που εµπεριέχουν το νοµικό τύπο µίας µίσθωσης». 

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σηµαντικά τη λογιστική των µισθώσεων για τους µισθωτές ενώ στην ουσία διατηρεί τις 
υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17 για τους εκµισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων απαιτήσεων, καταργείται για 

τους µισθωτές η διάκριση των µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές. Οι µισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε 
σύµβαση µισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 µήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισµό τους το δικαίωµα χρήσης του 
µισθωµένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. Ο ανωτέρω χειρισµός δεν 
απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαµηλή. 

Η εταιρεία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16 στις χρηµατοοικονοµικές της 
καταστάσεις.  Η Εταιρεία θα εφαρµόσει για πρώτη φορά το ∆.Π.Χ.Α. 16 κατά την 1/1/2019 χρησιµοποιώντας τη 

µέθοδο της σωρευτικής επίδρασης σύµφωνα µε την οποία τα συγκριτικά στοιχεία του προηγούµενου έτους δεν θα 

επαναδιατυπωθούν. Βάση αυτής της προσέγγισης  η Εταιρεία θα αναγνωρίσει µία υποχρέωση την οποία θα επιµετρά 

στην παρούσα αξία όπως προκύπτει από την προεξόφληση των µισθωµάτων που αποµένουν να πληρωθούν µε το 
επιπλέον επιτόκιο δανεισµού που ίσχυε κατά την ηµέρα της εφαρµογής και θα αναγνωρίσει ένα δικαίωµα χρήσης 
παγίου επιµετρώντας το δικαίωµα αυτό σε ένα ποσό το οποίο θα ισούται µε την αντίστοιχη υποχρέωση που θα 

αναγνωρισθεί.  Η Εταιρεία θα χρησιµοποιήσει τις εξαιρέσεις του προτύπου αναφορικά µε τις µισθώσεις µε 
εναποµένουσα διάρκεια µικρότερη των 12 µηνών κατά την ηµεροµηνία αρχικής εφαρµογής του προτύπου και για τις 
µισθώσεις χαµηλής αξίας. 
 

Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κύκλος 2015-2017)  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Οι βελτιώσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε διάφορα πρότυπα καθώς: 
 

Με τις τροποποιήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ∆.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Συµφωνίες», 

αποσαφηνίστηκε ο τρόπος µε τον οποίο µια οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει την αύξηση της συµµετοχής της σε µια 

από κοινού δραστηριότητα που πληροί τον ορισµό της επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα, όταν µια οικονοµική οντότητα 

αποκτά τον έλεγχο µιας επιχείρησης η οποία θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, τότε η συναλλαγή αποτελεί 
συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σε στάδια και ο αποκτών επαναµετρά το σύνολο της συµµετοχής που 
κατείχε προηγουµένως επί των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων της από κοινού δραστηριότητας σε εύλογη 

αξία. Εν αντιθέσει, αν ένα µέρος αποκτά από κοινού έλεγχο σε µια επιχείρηση η οποία θεωρείται από κοινού 
δραστηριότητα, τότε η συµµετοχή που κατείχε προηγουµένως δεν επαναµετράται. 
 

Οι βελτιώσεις στο ∆.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήµατος» διευκρίνισαν ότι όλες οι επιπτώσεις στο φόρο εισοδήµατος από 

µερίσµατα, περιλαµβανοµένων και των πληρωµών από χρηµατοοικονοµικά µέσα που καταχωρούνται στα ίδια 

κεφάλαια, θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, στην κατάσταση συνολικών εσόδων ή στα ίδια κεφάλαια, 

ανάλογα µε το που είχε αναγνωριστεί η αρχική συναλλαγή ή το γεγονός που δηµιούργησε τα διανεµόµενα κέρδη που 

οδήγησαν στο µέρισµα. 

 

Με τις τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού» αποσαφηνίστηκε ότι κάθε δανεισµός που λήφθηκε αρχικά 

για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρούσε τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µέρος 
του γενικού δανεισµού όταν ουσιαστικά όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες προετοιµασίας του περιουσιακού στοιχείου 
για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του έχουν περατωθεί. 
 

Οι βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηµατοοικονοµικές της Καταστάσεις. 
 

∆ιερµηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Η ∆ιερµηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου 
εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε την φορολογική αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 

23 έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 

συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η διερµηνεία δεν 
έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω διερµηνείας στις χρηµατοοικονοµικές της 
καταστάσεις. 
 

Τροποποιήσεις στο ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»: 

Χαρακτηριστικά προεξόφλησης µε αρνητική αποζηµίωση 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 9 µε την οποία 

επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε χαρακτηριστικά αρνητικής 
αποζηµίωσης, που διαφορετικά θα αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, να αποτιµηθούν στο 
αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην 
καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συµβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηµατοοικονοµικό 
στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα 

πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI) ανεξάρτητα 

από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συµβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυµβαλλόµενο µέρος 
καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζηµίωση για την πρόωρη λήξη του συµβολαίου. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις χρηµατοοικονοµικές της 
καταστάσεις. 
 

Τροποποιήσεις στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: 

Μακροπρόθεσµες επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες 
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήση στο ∆ΛΠ 28 για να 

αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισµός των µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε µία συγγενή ή κοινοπραξία που 
περιλαµβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή κοινοπραξία – για τις οποίες δεν εφαρµόζεται η 

µέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 9, συµπεριλαµβανοµένου των απαιτήσεων 
αποµείωσης. Κατά την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 9, δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τυχόν προσαρµογές στη 

λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων επενδύσεων που έχουν προκύψει από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 28.  

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στις Χρηµατοοικονοµικές  
Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

Τροποποιήσεις στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 «Παροχές σε εργαζοµένους»: Τροποποίηση, περικοπή ή 

διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών. 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 7.2.2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19 µέσω της οποίας 
διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο 

πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή 

διακανονισµού, πρέπει να γίνει επαναυπολογισµός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 

προβλέπει ότι το τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) για το υπόλοιπο της 
περιόδου αναφοράς, µετά την αλλαγή στο πρόγραµµα, θα πρέπει να υπολογιστούν µε βάση τις παραδοχές που 
χρησιµοποιήθηκαν κατά τον επανυπολογισµό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. 
Επίσης, µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού 
στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (asset ceiling).  
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Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις χρηµατοοικονοµικές της 
καταστάσεις. 
 

∆.Π.Χ.Α. 17, Ασφαλιστήρια Συµβόλαια  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2021 

Το ∆.Π.Χ.Α. 17 δεν είναι σχετικό µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 

Τροποποιήσεις σε αναφορές σχετικά µε το εννοιολογικό πλαίσιο των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς  

Σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020, δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

Τον Μάρτιο του 2018, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρηµένο Εννοιολογικό 
Πλαίσιο. Το εν λόγω πλαίσιο αντικαθιστά την προηγουµένη µορφή η οποία εξεδόθη το 2010. Οι αναθεωρήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εισήγαγαν ένα νέο κεφάλαιο σχετικά µε την 
επιµέτρηση, επικαιροποιηµένους ορισµούς αναφορικά µε τα στοιχεία του Ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τα κριτήρια 

αποαναγνώρισης, καθώς επίσης και διευκρινήσεις σχετικά µε άλλα σηµαντικά πεδία. 

 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»  

Σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020, δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις σχετικά µε τον ορισµό της επιχείρησης σε 
«Συνενώσεις Επιχειρήσεων» του ∆.Π.Χ.Α. 3 µε σκοπό να βοηθήσει τις οικονοµικές οντότητες να καθορίσουν αν το 
σύνολο των αποκτώµενων δραστηριοτήτων και των στοιχείων του Ενεργητικού συνιστούν επιχείρηση ή όχι. 
Αποσαφηνίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον ορισµό της επιχείρησης, καταργούν την αξιολόγηση για το εάν οι 
συµµετέχοντες στην αγορά δύνανται να αντικαταστήσουν τα στοιχεία που λείπουν, προσθέτουν οδηγίες για να 

βοηθήσουν τις οικονοµικές οντότητες να αξιολογήσουν αν οι αποκτώµενες διαδικασίες θεωρούνται σηµαντικές, 
περιορίζουν τους ορισµούς της επιχείρησης και των εκροών της και εισάγουν έναν προαιρετικό έλεγχο σχετικά µε τη 

συγκέντρωση της εύλογης αξίας (fair value concentration test).  

 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 1 και ∆.Λ.Π. 8: Ορισµός της έννοιας του Ουσιώδους Μεγέθους (Material)  
Σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020, δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

Οι τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» και του ∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές 
Πολιτικές, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη» αποσκοπούν στο να ευθυγραµµιστούν όλα τα πρότυπα µε 
τον ορισµό του Ουσιώδους Μεγέθους και να αποσαφηνίσουν συγκεκριµένες πτυχές αυτού. Ο νέος ορισµός αναφέρει 
ότι «µια πληροφορία θεωρείται ουσιώδης αν η παράλειψή της, ανακρίβεια ή συγκάλυψή της αναµένεται να επηρεάσει 
τις αποφάσεις που λαµβάνουν οι κύριοι χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων γενικής χρήσης, βάσει των 
οποίων παράσχουν χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για µια συγκεκριµένη οικονοµική οντότητα. Οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν ότι το ουσιώδες µέγεθος (materiality) θα εξαρτάται από τη φύση και το µέγεθος της πληροφορίας.  
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

∆εν 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) Ασώµατα περιουσιακά στοιχεία (Σηµείωση 12): Τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από 
λογισµικά προγράµµατα. Αυτά αποσβένονται βάσει της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, η οποία έχει οριστεί στα πέντε 
έτη. Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων καθώς και κάθε 
δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των 
σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του 
λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται. 
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(β) Αναγνώριση Εσόδων:  Όπως αναφέρεται και στη σηµείωση 3α, από την 1η Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το 

∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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.  
 

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) Λογαριασµοί εισπρακτέοι (Σηµείωση 14, 15, 21, 22 και 23):  
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 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. 

 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω άλλων συνολικών εισοδηµάτων και στην εύλογη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων. Η κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση 

βασίζεται στις συµβατικές ταµειακές ροές των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και στο επιχειρηµατικό 
µοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. 
 

Η Εταιρεία αρχικά αποτιµά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους. Οι εµπορικές απαιτήσεις 
(που δεν περιέχουν σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό στοιχείο) αποτιµώνται στην τιµή συναλλαγής. Προκειµένου ένα 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινοµηθεί και να αποτιµηθεί στο αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία 

µέσω των συνολικών εισοδηµάτων, πρέπει από αυτά να προκύπτουν ταµειακές ροές οι οποίες να είναι αποκλειστικά 

πληρωµές κεφαλαίου και τόκων επί του αρχικού κεφαλαίου. 
 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 
• στο αποσβεσµένο κόστος 
• στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 
• στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία µε τα κέρδη ή ζηµιές από την αποτίµηση αυτών να 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο 
αποσβεσµένο κόστος, αποτιµώνται µεταγενέστερα βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου και υπόκεινται σε 
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν το περιουσιακό 
στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή αποµειώνεται. 
 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν τα δικαιώµατα λήψης ταµειακών ροών από 
το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατά του να λαµβάνει ταµειακές ροές από 
το περιουσιακό στοιχείο ή έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαµβανόµενες ταµειακές ροές 
χωρίς σηµαντική καθυστέρηση σε τρίτο µέρος βάσει συµφωνίας και είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) δεν έχει µεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. 
 

Εφαρµόζοντας από 1 Ιανουαρίου 2018, το νέο λογιστικό πρότυπο ∆ΠΧΑ 9, η ∆ιοίκηση 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.  Οι αναµενόµενες 
πιστωτικές ζηµιές βασίζονται στη διαφορά ανάµεσα σε όλες τις συµβατικές ταµειακές ροές που είναι απαιτητές σύµφωνα 

µε τη σύµβαση και όλες τις ταµειακές ροές που η εταιρεία προσδοκά να εισπράξει.   
 

Για τις εµπορικές απαιτήσεις καθώς και για τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας που 
επιµετρώνται στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιείται η γενική προσέγγιση. Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία θεωρείται ότι έχουν χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και η τυχόν πρόβλεψη ζηµιάς περιορίζεται στις 
αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές των επόµενων 12 µηνών. 
 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Όλες οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µείον το κόστος συναλλαγών, στην 
περίπτωση των δανείων και των πληρωτέων υποχρεώσεων.  
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού από-αναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν υφίσταται 
πλέον. Στην περίπτωση όπου µία υφιστάµενη υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά µε 
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους µίας υφιστάµενης 
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υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται µία νέα υποχρέωση και η διαφορά που 
προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. 
 

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) Χρηµατικά διαθέσιµα (Σηµείωση 16): Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής 
ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα. 

 

Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις 
σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 

 

(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 «∆ιαφορά υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άµεσες δαπάνες που διενεργούνται σε 
σχέση µε την έκδοση νέων µετοχών ή δικαιωµάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της 
έκδοσης.  
 

(θ) Κόστη ∆ανεισµού (Σηµείωση 9): Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο στη περίοδο κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται. 
 

(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.  
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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 κύριο Κρατικό 
Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές 
παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα 

της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι 
υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει 
καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 

 

(λ) Φόρος Εισοδήµατος, Τρέχων και Αναβαλλόµενος (Σηµείωση 10): Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος 
υπολογίζονται βάσει των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που 
ισχύουν. Η δαπάνη για φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών 
της Εταιρείας, όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και 
προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των θεσµοθετηµένων 
φορολογικών συντελεστών. 
 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές 
διαφορές κατά την ηµεροµηνία αναφοράς µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων.  
 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και 
µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο 
φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των 
µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς και µειώνονται στο βαθµό που δεν 
θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από 
αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγµατοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και 
βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά 

την ηµεροµηνία αναφοράς.  
 

Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια 

καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 

(µ) Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις (Σηµείωση 26): Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει 
παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή 

τους µέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις 
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της 
δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται 
να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τα 

σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ 
φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου 

κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής 
πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 2018 2017 
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Μισθοί και ηµεροµίσθια 599.817,87 604.464,15 

Εργοδοτικές εισφορές 84.433,79 85.548,47 

Αποζηµιώσεις προσωπικού  3.414,32 4.839,29 

Σύνολο 687.665,98 694.851,91 

 

5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  2018 2017 
Αποσβέσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων (Σηµείωση 11)  50.477,26 49.142,15 

Απόσβεση ασώµατων περιουσιακών στοιχείων (Σηµείωση 12)  462,00 462,00 

Σύνολο   50.939,26 49.604,15 

 

6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 

Το κόστος πωλήσεων που εµφανίζεται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 2018 2017 
   

   

Αναλώσεις εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων 11.037.857,52 9.977.947,00 

Αµοιβές τρίτων 386.979,05 0.00 

Παροχές τρίτων 65.033,61 61.812,12 

Σύνολο 11.489.870.18 10.039.759,12 

 

 

7. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

 
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εµφανίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 2018 2017 

Κόστος Μισθοδοσίας (Σηµείωση 4) 687.665,98 694.851,91 

Αµοιβές τρίτων 31.630,73 41.398,15 

Αποσβέσεις (Σηµείωση 5) 50.939,26 49.604,15 

Παροχές τρίτων 65.233,60 66.759,69 

Φόροι Τέλη 14.429,48 17.206,79 

Προβλέψεις επισφάλειας (Σηµείωση 14) 0,00 247.968,89 

Λοιπά 53.511,76 56.366,23 

Σύνολο 903.410,81 1.174.155,81 

 
8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 
 

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

 2018 2017 

Έσοδα από διακανονισµό υποχρεώσεων µε προµηθευτές 531.143,89 804.101,20 

Επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις 695,00 1.192,95 

Έσοδα από ενοίκια 18.000,00 15.000,00 

Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων 6.523,05 0,00 

Λοιπά 29.208,75 186,75 

Σύνολο 585.570,69 820.480,90 
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9. ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
 

Το καθαρό χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα που εµφανίζεται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 2018 2017 

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων  (139.156,25) (135.251,62) 

Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων (38.411,76) (69.224,77) 

Λοιπές προµήθειες και έξοδα τραπεζών (1.273,11) (1.307,23) 

Κόστος τόκων καθορισµένων παροχών (1.090,57) (1.005,98) 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (179.931,69) (206.789,60) 
   

Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσµίας  187,36 91,30 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 187,36 91,30 

   

Καθαρό χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (179.744,33) (206.698,30) 
 

 

10.  ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 

Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών προσώπων ανέρχεται σε 29% 

και δεν µεταβλήθηκε σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του πρόσφατου Νόµου 4579, που ψηφίσθηκε τον ∆εκέµβριο του 2018, οι φορολογικοί 
συντελεστές των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών προσώπων, µειώνονται σταδιακά κατά 1% ανά 

έτος, ως ακολούθως: 28% για το φορολογικό έτος 2019, 27% για το φορολογικό έτος 2020, 26% για το φορολογικό έτος 
2021 και 25% για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής. 
 

 

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 
 

 2018 2017 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος  (633.550,17) (579.844,63) 

Φόροι εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων έξοδο / (όφελος) (642,60) 43.781,35 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος έξοδο / (όφελος) (11.734,66) 1.695,12 

Φόρος εισοδήµατος   (645.927,43) (534.368,16) 
 

Η συµφωνία του φόρου που αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης έχει ως εξής: 
 2018 2017 

Κέρδη προ φόρων εισοδήµατος  2.165.419,08  1.716.166,68 

Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον 
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (29%) 29.00% 627.971,53 29,00% 497.688,34 

Προσαρµογές για προηγούµενες χρήσεις  0,03% 

     

642,60 (2,55%) (43.781,34) 

Μη εκπιπτόµενες δαπάνες 0,18% 3.969,26 4,69% 80.461,17 

Επίδραση από µεταβολή φορολογικού 

συντελεστή 0.62% 13.344,04 0,00% 0,00 

Φόρος εισοδήµατος που αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα  29,83% 645.927,43 31,14% 534.368,16 

 

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. 
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Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση 2008. Κατά 

την 29 ∆εκεµβρίου 2015, η Εταιρεία έλαβε γνωστοποίηση, από τις φορολογικές αρχές πως έχει επιλεγεί για µερικό 
επιτόπιο έλεγχο για την ανέλεγκτη χρήση 2009.  Κατόπιν αυτού, η Εταιρεία τον Μάρτιο του 2017, κάνοντας χρήση τις 
διατάξεις του ν.4446/2016 υπέβαλε τροποποιητική δήλωση για τη χρήση αυτή προκειµένου να συνεκτιµηθεί κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου, καταβάλλοντας επιπλέον φόρο ποσό Ευρώ 51.428,76. 

Ωστόσο, ο έλεγχος  αυτός δεν έχει αρχίσει µέχρι σήµερα και επιπρόσθετα για την ανέλεγκτη χρήση 2010 δεν έχει λάβει 
καµµιά εντολή ελέγχου, και ως εκ τούτου, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες 
γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους προς την Α.Α.∆.Ε. σχετικά µε τις παραγραφές µετά την έκδοση 

σχετικής απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, θεωρεί ότι οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2009 

και 2010 έχουν καταστεί οριστικές. Συνέπεια αυτού, κατά την προηγούµενη χρήση, η Εταιρεία αντιλόγησε στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων πρόβλεψη που είχε σχηµατίσει στο παρελθόν για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2009 και 2010 

συνολικού ύψους Ευρώ 96.499,80. 

 
Η Εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικά φορολογικής συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από τον ορκωτό ελεγκτή της για κάθε 
χρήση από το 2011 έως και το 2017 σύµφωνα µε την εκάστοτε Ελληνική φορολογική νοµοθεσία. Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013, οι φορολογικές αρχές δύνανται να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των 
χρήσεων για τις οποίες δεν έχει παρέλθει το δικαίωµα του ∆ηµοσίου να επιβάλλει φόρους. Η Εταιρεία δεν έχει λάβει 
κάποια εντολή ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τις προαναφερόµενες χρήσεις. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι 
τυχόν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που πιθανόν να προκύψουν από µελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές 
αρχές δε θα έχουν σηµαντική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. 
 

Σηµειώνεται ότι την 31 ∆εκεµβρίου 2018 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31 ∆εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ.1 άρθρου 36 Ν.4174/2013. 

 

Για την χρήση 2018 βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος στο πλαίσιο χορήγησης Ετήσιου Πιστοποιητικού Φορολογικής 
Συµµόρφωσης  και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Τα οριστικά αποτελέσµατα δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική απόκλιση από τα 

ποσά των εκτιµηθέντων φόρων που απεικονίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 
 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή 

φορολογίας εισοδήµατος.  
Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων µετά τον επανυπολογισµό έχει ως εξής: 
 

 2018 2017 

Υπόλοιπο έναρξης, 1η Ιανουαρίου 96.744,30 94.992,10 

Αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (11.734,66) 1.695,12 

Αναγνώριση στην κατάσταση συνολικών εσόδων (2.622,12) 57,08 

Υπόλοιπο λήξης, 31η ∆εκεµβρίου  82.387,52 96.744,30 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
  

 2018 2017 

Παροχές στο προσωπικό 18.461,78 22.590,44 

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 63.925,74 74.153,86 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  82.387,52 96.744,30 
 

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

 2018 2017 
Παροχές στο προσωπικό (1.506,54) 1.695,12 

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία (10.228,12) 0,00 

Σύνολο (11.734,66) 1.695,12 
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11.  ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:  

(( 

 

Γήπεδα 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήµατα 

και εξοπλισµός 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητοποιή
σεις υπό 

εξέλιξη 

Επενδυτικά 

Ακίνητα 
Σύνολο 

Κόστος         

1η Ιανουαρίου 2017 152.000,00 1.099.825,98 2.776.820,00 252.864,35 239.646,65 11.798,83 0,00 4.532.955,81 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 16.685,20 0,00 0,00 16.685,20 

Εσωτερικές µεταφορές 0,00 11.798,83 0,00 0,00 0,00 (11.798,83) 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 (22.201,54) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.201,54) 

Μεταφορά στα 

επενδυτικά ακίνητα 
 

(152.000,00) (1.089.423,27) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.423,27 0,00 

31η ∆εκεµβρίου 2017 0,00 0,00 2.776.820,00 252.864,35 256.331,85 0,00 1.241.423,27 4.527.439,47 

         

Σωρευµένες Αποσβέσεις         

1η Ιανουαρίου 2017 0,00 (385.599,54) (2.776.818,97) (250.863,71) (235.067,26) 0,00 0,00 (3.648.349,48) 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 (46.336,70) 0,00 (353,04) (2.452,41) 0,00 0,00 (49.142,15) 

Πωλήσεις/διαγραφές 0,00 22.201,54 

 

0,00 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 22.201,54 

Μεταφορά στα 

επενδυτικά ακίνητα 0,00 409.734,70 0,00 0,00 0,00 0,00 (409.734,70) 0,00 

31η ∆εκεµβρίου 2017 0,00 0,00 (2.776.818,97) (251.216,75) (237.519,67) 0,00 (409.734,70) (3.675.290,09) 

         
Αναπόσβεστη Αξία          

31η ∆εκεµβρίου 2017 0,00 0,00 1,03 1.647,60 18.812,18 0,00 831.688,57 852.149,38 

 

 
 

Γήπεδα 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήµατα 

και εξοπλισµός 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητοποιήσεις 
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 

31η ∆εκεµβρίου 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 ∆εκεµβρίου 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 ∆εκεµβρίου 2018 0,00 0,00 1,03 1.294,56 17.196,47 0,00 785.273,18 803.765,24 

       
 

 

 

∆εν 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 ∆εκεµβρίου 2018 η Εταιρεία δεν είχε συµβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων.  
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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 31 ∆εκεµβρίου 2018 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.  ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
   Λογισµικά 

Προγράµµατα 

Κόστος    

1η Ιανουαρίου 2017   27.099,62 

Προσθήκες   0,00 

Πωλήσεις /διαγραφές   0,00 

31η ∆εκεµβρίου 2017   27.099,62  

Σωρευµένες Αποσβέσεις    

1η Ιανουαρίου 2017   (25.944,18) 

Αποσβέσεις χρήσεως   (462,00) 

Πωλήσεις /διαγραφές   0,00 

31η ∆εκεµβρίου 2017   (26.406,18) 

Αναπόσβεστη Αξία     

31η ∆εκεµβρίου 2017   693,44 

   Λογισµικά 

Προγράµµατα 

Κόστος    

1η Ιανουαρίου 2018   27.099,62 

Προσθήκες   0,00 

Πωλήσεις /διαγραφές   0,00 

31η ∆εκεµβρίου 2018   27.099,62  

Σωρευµένες Αποσβέσεις    

1η Ιανουαρίου 2018   (26.406,18) 

Αποσβέσεις χρήσεως   (462,00) 

Πωλήσεις /διαγραφές   0,00 

31η ∆εκεµβρίου 2018   (26.868,18) 

Αναπόσβεστη Αξία     

31η ∆εκεµβρίου 2018   231,44 

 
13.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 
 2018 2017 
Εµπορεύµατα 43.857,00 44.528,03 

Σύνολο 43.857,00 44.528,03 

 

14.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 2018 2017 
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Πελάτες  39.874.073,00 38.220.188,82 

Επισφαλείς απαιτήσεις 247.968,89 247.968,89 

Σύνολο προ προβλέψεων 40.122.041,89 38.468.157,71 

Μείον Προβλέψεις αποµείωσης λοιπών εµπορικών απαιτήσεων (247.968,89) (247.968,89) 

Σύνολο 39.874.073,00 38.220.188,82 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για την αποµείωση των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 
 2018 2017 

Υπόλοιπο έναρξης 247.968,89 0,00 

Ποσό Αποµείωση χρήσης που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα 0,00 247.968,89 

Υπόλοιπο τέλους 247.968,89 247.968,89 
 

Ειδικότερα για τις απαιτήσεις από πελάτες παρατίθεται και η κατωτέρω ανάλυση ενηλικίωσης: 
 2018 2017 

Πελάτες (<30 ηµέρες) 1.343.255,86 1.091.447,49 

Πελάτες (30-60 ηµέρες) 1.512.190,87 1.523.197,64 

Πελάτες (61-90 ηµέρες) 1.455.812,32 1.429.877,98 

Πελάτες (91-180 ηµέρες) 3.435.915,75 2.980.498,17 

 

Πελάτες (181-365 ηµέρες) 6.421.005,20 4.218.676,65 

Πελάτες (>365 ηµέρες) 25.705.893,00 26.976.490,89 

 39.874.073,00 38.220.188,82 
 

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

Ε.Α.Ε. (Σηµείωση 24). 

 

15.  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 2018 2017 

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 580.473,53 244.982,67 

Συµψηφιστέος ΦΠΑ στην επόµενη χρήση 20.792,60 0,00 

Παρακρατούµενοι φόροι 50.063,14 49.834,11 

Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 12.372,84 11.757,57 

Λοιπές απαιτήσεις 1.140,00 3.700,00 

Σύνολο 664.842,11 310.274,35 
 

16.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 2018 2017 

Ταµείο 585,09  357,11  

Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας  603.951,70 25.088,73 

Σύνολο 604.536,79 25.445,84 
 

Οι καταθέσεις όψεως της Εταιρείας τηρούνται σε υποκαταστήµατα Ελληνικών τραπεζών στο σύνολο τους την 31 

∆εκεµβρίου 2018 και 31 ∆εκεµβρίου 2017 αντίστοιχα.  

 

17.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2018, 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. 
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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: 
 

 2018 2017 

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 Κ.Ν. 2190/20.  

 

Επίσης, ο Ελληνικός εµπορικός νόµος, απαιτεί συγκεκριµένες συνθήκες οι οποίες πρέπει να πληρούνται ώστε να µπορούν 
να διανεµηθούν µερίσµατα. Πιο συγκεκριµένα, δεν µπορεί να διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους εφόσον τα ίδια 

κεφάλαια της Εταιρείας, όπως αυτά απεικονίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, είναι ή µετά από µια τέτοια 

διανοµή θα είναι µικρότερα από το µετοχικό κεφάλαιο πλέον των µη διανεµόµενων αποθεµατικών. 
 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προτείνεται στους µετόχους η µη διανοµή µερίσµατος.  
 

20.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

Σύµφωνα µε την Ελληνική εργατική νοµοθεσία οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 

συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της 
αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται 
αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 
40% της αποζηµίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την τοπική 

πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσµατα τις δεδουλευµένες 
παροχές σε κάθε περίοδο, µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που 
διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Αναγνωρισµένη 

εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγµατοποίησε εκτίµηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2018, που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. 
 

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχει ως ακολούθως: 
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 2018 2017 

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 77.898,07 71.855,97 
Κόστος επιπλέον παροχών και τερµατισµού εργασίας (Σηµείωση 4) 3.414.32 4.839,29 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (Σηµείωση 9)  1.090,57 1.005,98 

Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων (Σηµείωση 8) (6.523,05) 0,00 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµίες (2.032,80) 196,83 

Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης 73.847,10 77.898,07 

 

 

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων έχουν ως ακολούθως: 
 

 2018 2017 

Κόστος επιπλέον παροχών και τερµατισµού εργασίας 3.414,32 4.839,29 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος  1.090,57 1.005,98 

Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων (Σηµείωση 8) (6.523,05) 0,00 

Συνολική Επιβάρυνση στα Αποτελέσµατα (2.018,16) 5.845,27 

 

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα έχουν ως ακολούθως: 
 2018 2017 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµίες (2.032,80) 196,83 

 

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές: Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 τα σωρευµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που 
αναγνωρίζονται απευθείας στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα έχουν ως κάτωθι: 

 

 2018 2017 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες την 1 Ιανουαρίου 52.848,17 52.651,34 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες χρήσης (2.032,80) 196,83 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες την 31 ∆εκεµβρίου 50.815,37 52.848,17 

 

Οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31η ∆εκεµβρίου 2018 και την 31η ∆εκεµβρίου 2017 αντίστοιχα 

έχουν ως κάτωθι: 
 

Βασικές υποθέσεις :  2018 2017 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  1,60% 1,40% 

Ποσοστό αύξησης αµοιβών 2,75% 2,75% 

Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή 1,75% 1,75% 

 

Ανάλυση ευαισθησίας: 
 

Η ποσοστιαία επίδραση στην παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένων παροχών όταν έχουµε µεταβολή του 
προεξοφλητικού επιτοκίου +/- 0,5% είναι για την 31 ∆εκεµβρίου 2018 και 31 ∆εκεµβρίου 2017 αντίστοιχα  ως κάτωθι: 
 

 2018 2017 

 

Ποσοστιαία επίδραση στην 
παρούσα αξία της δέσµευσης 
καθορισµένων παροχών 

Ποσοστιαία επίδραση στην 
παρούσα αξία της δέσµευσης 
καθορισµένων παροχών 

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

 

 

21.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 
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 2018 2017 

Μακροπρόθεσµες εµπορικές υποχρεώσεις 1.728.802,53 0,00 

   

Βραχυπρόθεσµες εµπορικές υποχρεώσεις   

Προµηθευτές εσωτερικού 21.567.177,25 22.852.477,78 

Γραµµάτια πληρωτέα 1.022.433,44 499.688,43 

Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες 404.517,70 80.135,05 

Σύνολο 22.994.128,39 23.432.301,26 

 

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 

∆εκεµβρίου 2019. 

 

22.  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

 

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι αναλήψεις µε βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί η Εταιρεία. Η 

χρησιµοποίηση της συγκεκριµένης πίστωσης παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 2018 2017 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 2.250.114,92 2.250.114,92 

Σύνολο 2.250.114,92 2.250.114,92 

 

Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων την 31η ∆εκεµβρίου 2018 ήταν 6,10% (6,10%  την 31η 

∆εκεµβρίου 2017). 

 

23.  ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Το ποσό των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 
 

 2018 2017 
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 20.117,85 20.029,10 

Πιστωτές διάφοροι 56.910,08 105.285,81 

∆εδουλευµένα έξοδα 31.262,50 44.428,42 

Λοιπά 36.354,22 25.204,54 

Σύνολο 144.644,65 194.947,87 

 

24.  ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ 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: 2018 2017 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 39.844.307,02 38.201.777,32 

HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E. 6.990,20 6.990,20 
Σύνολο 
 

39.851.297,22 38.208.767,52 

Υποχρεώσεις προς: 2018 2017 
QU.S  AE 148.800,00 0,00 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 3.107,94 10.322,81 
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Σύνολο 151.907,94 10.322,81 
   

   
 

Οι συναλλαγές µε τις συνδεδεµένες εταιρείες αναλύονται ως εξής: 
 

 

 Αγορές  Αγορές  Έσοδα  Έσοδα 

 1/1/-31/12/2018 1/1/-31/12/2017 1/1/-31/12/2018 

1/1/-

31/12/2017 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 33.809,05 352,20 13.715.415,88 12.259.245,33 

MEDSANA BUCHAREST 

MEDICAL CENTER 0,00 0,00 0,00 55.014,78 

QU.S  A.E. 120.000,00 0,00 0,00 0,00 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 76.141,37 81.211,21 0,00 0,00 

Σύνολο 229.950,42 81.563,41 13.715.415,88 12.314.260,11 

                                                                                                                                                 

                                              

                                                                                                    
 

 
 

Οι συναλλαγές µε το διοικητικό προσωπικό έχουν ως κάτωθι: 
 

 2018 2017 

Υποχρεώσεις από ή προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη 56.910,08 86.910,08 

Αµοιβές διοικητικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 352.104,82 352.528,88 

 
25.  ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2018 η Εταιρεία είχε συµφωνία λειτουργικής µίσθωσης που αφορούσε την ενοικίαση κτιριακών 
εγκαταστάσεων και λήγει τον Ιούλιο του 2021. 

 

Τα έξοδα ενοικίασης περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2018 

και ανέρχονται σε Ευρώ 54.455,00 ( Ευρώ 56.752,20 την 31η ∆εκεµβρίου 2017).  

 
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης την 
31η ∆εκεµβρίου 2018 και 31 ∆εκεµβρίου 2017 έχουν ως κάτωθι: 
 

 2018 2017 
Εντός ενός έτους 51.732 34.084,40 

2-5 έτη 81.909 0,00 

Μετά από 5 έτη 0,00 0,00 

Σύνολο 133.641 34.084,40 

 

26.  ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Η Εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής 
λειτουργίας της. Η ∆ιοίκηση 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.  
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27.  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων γεγονότα στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
 

 

 

     Κηφισιά, 24 Απριλίου 2019 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    

    

    

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΚΟΥΚΟΥΜΑ 

Α.∆.Τ. ΑΚ 038305 Α.∆.Τ. Ρ 519481 Α.∆.Τ. ΑΖ 533419 Α.∆.Τ. Μ013379 

   Α.Μ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 17414 

   Κατηγ. Αδείας Α’ 
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