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Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας BEATIFIC Α.Ε. – Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνας, Παραγωγής και 
Εμπορίας Καλλυντικών 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας BEATIFIC Α.Ε. – Ανώνυμος 

Εταιρεία Έρευνας, Παραγωγής και Εμπορίας Καλλυντικών, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 
Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 

έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 
και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας BEATIFIC Α.Ε. – Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνας, Παραγωγής και 

Εμπορίας Καλλυντικών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές 

της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 

Έμφαση Θεμάτων 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 10.3 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά 
στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 κατά ποσό € 783 χιλ. με 

αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της 
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υποχρεώσεων.  Επιπρόσθετα, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 

είναι αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 
2190/1920 περί συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.  

 
Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για 

την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.  Επίσης, όπως αναφέρεται στην σημείωση 10.4, 

η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής θέσης της και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, καθώς και για την άρση 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη 
κατά τη σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς της.   
 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

 
 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α 

(παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 
 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921 

 

   Δημήτρης Δουβρής 
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Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

«ΒEATIFIC A.E.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ από 1/1/2015 έως 31/12/2015 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Με βάση τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε 

για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για τη χρήση από 
1/1/2015 έως 31/12/2015, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  

 
Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει κατά την οικονομική χρήση του 2015 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που 
καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. 

 
(Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

1. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων για την χρήση 1.1.2015-31.12.2015 
 

Το 2015 ήταν μία ακόμα χρονιά έντονης ύφεσης, καθώς η ελληνική αγορά συνέχισε να αντιμετωπίζει την 
έλλειψη ρευστότητας, η οποία επιδεινώθηκε με την έλευση των capitals controls. Η επάνοδος της ελληνικής 

οικονομίας και η παραμονή της σε αναπτυξιακή τροχιά, προϋποθέτει την εξεύρεση λύσης για την μακροχρόνια 

βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού 
συστήματος και την αναγκαία αύξηση των επενδύσεων, ώστε η χώρα να παραμείνει σε πορεία ανταγωνιστικής 

και παραγωγικής ενίσχυσης. 
 

Η Εταιρεία είναι ο βραχίονας του Ομίλου Υγεία στο χώρο της ιατρικής κοσμετολογίας. H επιστημονική ομάδα -
χημικοί κοσμετολόγοι, μοριακοί βιολόγοι και δερματολόγοι- των δερματολογικών κλινικών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, 

υιοθετώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους της ιατρικής κοσμετολογίας, ανέπτυξε 15 καινοτόμα ιατρικά 

καλλυντικά, 2 εκ των οποίων παρήχθησαν και κυκλοφόρησαν εντός του 2015, με γνώμονα την κάλυψη 
εξειδικευμένων αναγκών της επιδερμίδας, τις οποίες προσεγγίζουν μιμούμενα ενδο-κλινικές μεθόδους της 

αισθητικής ιατρικής.  
 

Η «Beatific» αποτελεί 100% θυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» και οι οικονομικές 

καταστάσεις της ενοποιούνται ολικά από αυτήν.  
 

2. Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
 

Κύκλος Εργασιών : Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 157,1 χιλ. Ευρώ το 2015 έναντι 190,8 χιλ. Ευρώ της 

υπερδωδεκάμενης χρήσης 2013-14. 
  

Μικτά Κέρδη : Τα μικτά κέρδη, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε 129,7 χιλ. Ευρώ το 
2015 έναντι 75 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση κατά 72,9%. 

 
Κέρδη (ζημίες) προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) : Τα 

κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημιές ύψους -145,2 χιλ. Ευρώ έναντι -617,4 χιλ. Ευρώ της 
προηγούμενης χρήσης . 
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Κέρδη (ζημίες) προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) : Η λειτουργική ζημία (EBIT) 
μειώθηκε στα -151,2 χιλ. Ευρώ το 2015 έναντι -633,9 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης . 

 
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων (ΕΒΤ) : Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε -177 χιλ. Ευρώ το 2015 έναντι -663,1 

χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

 
Καθαρά Κέρδη (ζημιές) μετά από Φόρους: Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές -177 

χιλ. Ευρώ το 2015 έναντι -663,1 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 
 

Ενσώματα Πάγια : Τα ενσώματα πάγια την 31.12.2015 ανέρχονται σε 39,5 χιλ. Ευρώ και αντιστοιχούν στο 
7,8% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν 33,6 χιλ. 

Ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 6% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας. 

 
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις : Οι Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις την 31.12.2015 

ανήλθαν σε 84,2 χιλ. Ευρώ έναντι 21,5 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση αυξημένες κατά 291,6% και 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Ενεργητικού της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 17% έναντι 4% 

της προηγούμενης χρήσης. 

 
Ίδια Κεφάλαια : Τα Ίδια Κεφάλαια την 31.12.2015 είναι αρνητικά και ανέρχονται σε -816,1 χιλ. Ευρώ από -

639,1 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 
 

Καθαρός Δανεισμός : Ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) ανήλθε στα 340 
χιλ. Ευρώ το 2015 από 252,4 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

 

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις : Οι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις της εταιρείας την 
31.12.2015 ανήλθαν σε 140,3 χιλ. Ευρώ έναντι 117,4 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

 
Καθαρές Ταμειακές Ροές : Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν το 2015 σε  

-79,2 χιλ. Ευρώ από -195,8 χιλ. Ευρώ το 2014. Οι καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

ανήλθαν σε -8,4 χιλ. Ευρώ από -80,6 χιλ. Ευρώ το 2014 και οι καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες για το 2015 δεν υπήρχαν ενώ για το 2014 ανέρχονταν σε 424 χιλ. Ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα 

της Εταιρείας κατά τη λήξη της χρήσης ανέρχονται σε 60 χιλ. Ευρώ έναντι 147,6 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης 
χρήσης. 

 

(Β) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
 

1. Σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς  
 

Τον Απρίλιο του 2015, η Εταιρεία προχώρησε στην παραγωγή και κυκλοφορία δύο νέων προϊόντων, 
εμπλουτίζοντας την γκάμα των υψηλής ποιότητας και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας προϊόντων της, 

καλύπτοντας πάντα με επιστημονικό τρόπο, περισσότερες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. 

 
Τον Ιούνιο του 2015 υπογράφηκε συμφωνητικό εμπορικής συνεργασίας με το Πολυκατάστημα «Άττικα», που 

δραστηριοποιείται εντός του Εμπορικού Κέντρου «Golden Hall» στο Μαρούσι, προκειμένου να πωλούνται από το 
Πολυκατάστημα τα προϊόντα της εταιρείας. Οι πωλήσεις των προϊόντων της εταιρείας ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο 

του 2015.   

 
2. Σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς. 

 
(Γ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ιατρικών καλλυντικών. Η επιδείνωση της οικονομικής κρίσης και η 

έλευση των capital controls έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της οικονομίας, ενώ καλείται να αντιμετωπίσει τις 
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αρνητικές επιπτώσεις από την μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, την αύξηση της ανεργίας 

και τον περιορισμό της χρηματοδότησης των Τραπεζών σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. 

 

Είναι σαφές ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου είναι αλληλένδετος και εξαρτώμενος από την πορεία της 

Ελληνικής Οικονομίας στην οποία καλούνται να ανταποκριθούν οι εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτόν. Τα 

αποτελέσματα και η πορεία της εταιρείας επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριοποίησή της, έναντι της συνεχούς 

ανάπτυξης στον κλάδο και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της για περαιτέρω ανάπτυξη. Τυχόν αδυναμία της 

εταιρείας να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική της 

κατάσταση και τα λειτουργικά της αποτελέσματα. Η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη 

στρατηγική της, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης αλλά και να 

εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, διασφαλίζοντας έτσι την ανάπτυξη και την απρόσκοπτη 

λειτουργία της. 

 

1.  Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό  
 

Στον κλάδο των ιατρικών καλλυντικών ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος.  

 
Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο στρέφονται στην αναζήτηση νέων τεχνολογιών και 

συστατικών, προκειμένου να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα των 
αναγκών του καταναλωτικού κοινού. 

 
Η εταιρεία, ως μέλος του Ομίλου Υγεία, ο οποίος διατηρεί κυρίαρχη θέση στο χώρο της ιδιωτικής παροχής 

υπηρεσιών υγείας, έχει το πλεονέκτημα της άμεσης εφαρμογής των νέων ανακαλύψεων της ιατρικής επιστήμης, 

διαρκών μελετών και τελική εφαρμογή αυτών στην παραγωγή των προϊόντων της. 
 

 
2. Κίνδυνος επιτοκίου 

 
Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών 
ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα 

επιτόκια της αγοράς. 
 

Επιδίωξη της εταιρείας είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και των 
τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Η 

εταιρεία παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική της στρατηγική. Πολιτική της 

Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. 
Επίσης, πολιτική της είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου, όσον αφορά 

τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις έχουν κατά βάση σταθερό επιτόκιο.  
 

 
3.  Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώνει τις χρηματοοικονομικές της 
υποχρεώσεις όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική 

παρακολούθηση των χρεών των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 

πραγματοποιούνται καθημερινά.  
 

Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση 
καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το 

επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. 
 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31.12.2015 αναλύεται ως εξής: 
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  31/12/2015 

Ποσά σε €  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

  Εντός 6 μηνών 
6 έως 12 

μήνες 
1 έως 5 έτη 

Πάνω από 5 
έτη 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  -   300.000   100.000   -  

Εμπορικές υποχρεώσεις  140.275   -   -   -  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  779.401   -   -   -  

Σύνολο  919.675   300.000   100.000   -  

 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31.12.2014 είχε ως εξής: 
 
  31/12/2014 

Ποσά σε €  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

  Εντός 6 μηνών 
6 έως 12 

μήνες 
1 έως 5 έτη 

Πάνω από 5 
έτη 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  -   -   400.000   -  

Εμπορικές υποχρεώσεις  117.373   -   -   -  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  682.334   -   -   -  

Σύνολο  799.706   -   400.000   -  

 
 

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να 

διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης. 

 
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο 

των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά το ποσό των € 782,6 χιλ. 

 
4. Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής 

ικανότητας των πελατών χονδρικής και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων 
του πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν επισφαλείς. Για την παρακολούθηση 

του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά 

χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα 
εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. O μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία είναι η 

απεικονισμένη κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων λογιστική αξία των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της.   

 

Για τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, η εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης. 

 

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού τα οποία την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 
 

 
Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

      

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα  60.019   147.561  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  84.184   21.522  

Σύνολο  144.203   169.082  

 

 
5. Διαχείριση Κεφαλαίου 
 
Πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση και διατήρηση 
ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών, με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας 
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της και τη συνέχιση της δραστηριότητάς της (going-concern), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ικανοποιητικές 

αποδόσεις για τον μέτοχο. 
 

Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των Ιδίων Κεφαλαίων πλέον των δανείων μειωμένης 
εξασφάλισης, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης.  

 
Αναφέρεται ότι τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας είναι αρνητικά, καθώς κατά την δεύτερη χρήση της τα κόστη 

είναι σημαντικά και υπερβαίνουν τις πραγματοποιηθέντες πωλήσεις. Η Εταιρεία με τις δράσεις που θα λάβει 
αναμένει να εξορθολογήσει την ύπαρξη αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων.  

 
(Δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και η αποκατάσταση ομαλών ρυθμών λειτουργίας της αγοράς, 
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάκαμψή της. Η δραστηριότητα του τραπεζικού τομέα μετά τη νέα 

ανακεφαλαιοποίηση, αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τον καθορισμό τη τάσης της ελληνικής οικονομίας.   
 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αξιολογεί τις υφιστάμενες συνθήκες με πρόβλεψη και 

συνεχή αξιολόγηση των μελλοντικών επενδυτικών και λειτουργικών αναγκών και άμεση προσαρμογή όπου 
απαιτείται του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (business plan), με στόχο την αύξηση της λειτουργικής 

αποδοτικότητας και την επέκταση του πελατολογίου. 
 

 (Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και 

των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 
 

Σημαντικές συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 
 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης οι σημαντικότερες συναλλαγές που έλαβαν χώρα μεταξύ της Εταιρείας και 

συνδεδεμένων με αυτήν μερών είναι οι ακόλουθες: 
 

 Οι αγορές της BEATIFIC Α.Ε. που αφορούν σε προμήθεια υλικών και λήψη υπηρεσιών αποθήκευσης από 

την συνδεδεμένη εταιρεία Y–Logimed ύψους € 6.264 το 2015 έναντι € 32.043 το 2014. 
 

 Οι αγορές της BEATIFIC Α.Ε. που αφορούν σε μίσθωση της εταιρείας από την μητρική της εταιρεία 

Υγεια ΑΕ ύψους € 6.000 το 2015 έναντι € 53.239 το 2014 που αφορούσε και σε συναλλαγές ενάρξεως 
της εταιρείας. 

 

(ΣΤ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Για τη χρήση του 2015, η Εταιρεία λόγω της ύπαρξης ζημιών δεν προβαίνει σε διανομή μερίσματος. 
 
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 έχει αναρτηθεί 

στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.beatific.gr. 
 

 
Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2016 

 

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 
 

 
 

Ανδρέας Καρταπάνης 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

http://www.beatific.gr/
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2015 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.), ΩΣ 

ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «BEATIFIC Α.Ε..» στις 

22.03.2016 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.beatific.gr, 

όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) 

ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. 

 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις 

Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την 

οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της 

οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών  της Εταιρείας, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

  

http://www.beatific.gr/
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1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

 

    
 

Ποσά σε €  Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
 

  

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού   
 

  

Ενσώματα Πάγια 9.1 39.473 33.585 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.2 27.057 30.508 

Σύνολο   66.530 64.093 

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού       

Αποθέματα 9.3 165.755 188.814 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9.4 84.184 21.522 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 9.5 127.130 138.649 

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες 

καταθέσεις 
9.6 60.019 147.561 

Σύνολο   437.088 496.545 

        

Σύνολο Ενεργητικού   503.618 560.638 

        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο  9.7 24.000 24.000 

Αποτελέσματα εις νέον   (840.057) (663.068) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   (816.057) (639.068) 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 9.8 100.000 400.000 

Σύνολο   100.000 400.000 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
 

  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.9 140.275 117.373 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  9.8 300.000 0 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9.10 779.401 682.334 

Σύνολο   1.219.675 799.706 

        

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   1.319.675 1.199.706 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   503.618 560.638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

 

    
 

 Ποσά σε € Σημ. 31/12/2015 
15/05/2013  

-  
31/12/2014 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες       

Πωλήσεις   9.11 157.126 190.798 

Κόστος πωληθέντων   9.12 (27.426) (115.764) 

Μικτό Κέρδος   129.700  75.034  

Έξοδα διοίκησης   9.12 (70.437) (109.205) 

Έξοδα διάθεσης   9.12 (227.991) (597.223) 

Λοιπά έσοδα   9.13 33.263 1.221 

Λοιπά έξοδα   9.13 (15.702) (3.765) 

Λειτουργικό κέρδος / ζημιά   (151.168) (633.938) 

Χρηματοοικονομικά κόστη   9.14 (25.822) (29.190) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   9.14 0 60 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 
 

(176.990) (663.068) 

Φόρος εισοδήματος   9.15 0  0  

Κέρδη / (Ζημιές)μετά από φόρους από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

  (176.990) (663.068) 

 

 

    
 

 Ποσά σε €   31/12/2015 
15/05/2013  

-  
31/12/2014 

        

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους    (176.990) (663.068) 

        

Λοιπά συνολικά έσοδα:       

        

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από 
φόρους 

  0 0 

        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 
φόρων 

  (176.990) (663.068) 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

Ποσά σε €  
Αριθμός 
Μετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Κέρδη εις 
Νέον  

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 15/5/2013         

          

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 2.400  24.000  0  24.000  

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 2.400  24.000  0  24.000  

          

 Αποτέλεσμα περιόδου    0  (663.068) (663.068) 

          

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0  (663.068) (663.068) 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 2.400  24.000  (663.068) (639.068) 

          

Υπόλοιπο την 1/1/2015 2.400  24.000  (663.068) (639.068) 

          

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου   0  0  0  

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0  0  0  0  

          

 Αποτέλεσμα περιόδου    0  (176.990) (176.990) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0  (176.990) (176.990) 

Υπόλοιπο την 31/12/2015 2.400  24.000  (840.057) (816.057) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

Ποσά σε €    31/12/2015 

15/05/2013 
 -  

31/12/2014 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα   (176.990) (663.068) 

Προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις   6.933  16.559 

(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων   (1.007) 0 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   (0) (60) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   25.822  29.190 

Σύνολο προσαρμογών   31.747  45.690  

        

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τος μεταβολές 
του κεφαλαίου κίνησης 

  (145.242) (617.378) 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης       

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων   23.059  (188.814) 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων   (62.662) (21.522) 

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού   11.519  (138.649) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)  116.319 795.106 

    88.235  446.122  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   (57.007) (171.257) 

Καταβληθέντες τόκοι   (22.172) (24.590) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   (79.179) (195.847) 

        

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορές ενσώματων παγίων   (14.866) (42.663) 

Αγορές ασώματων παγίων   0  (37.990) 

Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων   6.504  0  

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   (8.362) (80.593) 

        

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Έκδοση κοινών μετοχών   0  24.000  

Δάνεια αναληφθέντα από συνδεδεμένα μέρη   0  400.000  

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   0  424.000  

        

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   (87.541) 147.560  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

  147.561  0  

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

  60.019  147.560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  
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5. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

 
Η Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «BEATIFIC ΑΕ», ιδρύθηκε το 2013 από την ιδιωτική κλινική Δ.Θ.Κ.Α. 

ΥΓΕΙΑ Α.Ε, έχει την έδρα της στο Δήμο Αμαρουσίου στην οδό Ιπποκράτους 21 και Ερυθρού Σταυρού και 

δραστηριοποιείται στο χώρο των ιατρικών καλλυντικών. 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 η εταιρεία απασχολούσε 4 υπαλλήλους συνολικά.  
 

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της εισηγμένης στο ΧΑ 

εταιρείας Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Την 31/12/2015 το ποσοστό συμμετοχής 
του ΥΓΕΙΑ ΑΕ στην Εταιρεία ανέρχεται σε 100%. 
 

6. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 
 

6.1 Δήλωση Συμμόρφωσης 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η 

Iανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 
διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31.12.2015. 

 
Η εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές 
αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται κάτωθι στη Σημείωση 7, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες 

τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 

 
6.2 Βάση Επιμέτρησης  

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  

 
6.3 Νόμισμα Παρουσίασης 

 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος 
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγματικά αθροίσματα των ποσών που 

παρουσιάζονται στις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, ενδέχεται να μην είναι ακριβώς ίσα με τα 

αθροίσματα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, παρομοίως για τα ποσοστά. 
 

6.4 Χρήση Εκτιμήσεων  
 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση 

κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της 
Διοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, 

το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης για ορισμένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις 
παρουσιαζόμενες εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

 
Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία και 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων που 

θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν το 
μέλλον και ως συνέπεια, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους 

λογιστικούς υπολογισμούς. 
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Οι τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι εκτιμήσεις και οι 

παραδοχές έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 8. 
 

6.5 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 
 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 

στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
 

6.6 Αλλαγή στις Λογιστικές Πολιτικές 
 

Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 

31.12.2014, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 01.01.2015. Στην 

παράγραφο 6.6.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί 
από την 1η Ιανουαρίου 2015, καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 

2015, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο 6.6.2 παρουσιάζονται τα 
πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

 
6.6.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική 

από την 01/01/2015 ή μεταγενέστερα. 

 
 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) 

 
Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 

4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν 
τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, 

ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της 

αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την 
ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 
 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές 

εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2014) 

 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 
«Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων 

(Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων 
μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να 

απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των 

εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της 
μισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 

 
 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

 
Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 
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8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 
οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν 

τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική 
αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση 

λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς 

παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος 

αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά 
Διευθυντικά Στελέχη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 

 
 

6.6.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα 
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: 

 
 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016): 
 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της 
καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την 

επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της 

καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της 
συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 
 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 
Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 
4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι 
οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν 

τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και 

εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο 
προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Η Εταιρεία 

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει 
καμία. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 
 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η 
χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι 

καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να 

λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις 
συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Η 

παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι 
τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε 

από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2016) 
 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 
προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από 

κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό 

χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις 

παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές 
οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως προς 

την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές 

Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2016) 

 
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το 

ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι 
αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 

ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που 

βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, 
διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών 
ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως προς την 

επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.  

 
 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για 

τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 
Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου 

είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  που έχουν 
ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, 

σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση  των 

συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Οι τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως προς 
την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 
Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές 

Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις 

στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για 
πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική 
γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως προς την επίδρασή 
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τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: 

Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 
10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις 

λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι 
οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Οι τροποποιήσεις θα 

εξεταστούν ως προς την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές” 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

 
Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Ο στόχος των εν 

λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Οι 
τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως προς την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 
 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως 

εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των 
ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει 

το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με 
τα έσοδα. Οι τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως προς την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2018) 

 
Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο 

πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο 
προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη 

προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Οι τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως προς την επίδρασή τους 

στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 
 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου του 

IASB  ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν  και τα 
δύο μέρη σε μια σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτή») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για 

την παροχή πληροφοριών για τις μισθώσεις με τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για 
την επίτευξη αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Οι τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως προς την επίδρασή τους 

στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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7. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

 
7.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος  

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 

παρουσίασης της εταιρείας. 

 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και οι 
υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας κατά 

την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης χρησιμοποιώντας την ισοτιμία κλεισίματος κατά την 
ημερομηνία αυτή. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την 

εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των νομισματικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία της 
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

 
Τα μη νομισματικά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που 

ισχύει κατά την ημερομηνία προσδιορισμού της εύλογης αξίας τους. Οι συναλλαγματικές διαφορές από τα 
μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας 

και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.  
 

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση 
τέλους χρήσης νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθμισης 

ταμειακών ροών απεικονίζονται στα ίδια κεφάλαια. 

 
7.2 Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια και οι επενδύσεις σε ακίνητα απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος 

κτήσεως μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν απομείωσή τους. Το κόστος κτήσεως 
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες 

δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με τα ενσώματα πάγια, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία από την εκμετάλλευση των 

παγίων αυτών και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 
Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ως έξοδο, κατά το 

χρόνο πραγματοποίησής τους. 
 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων επιβαρύνουν το κονδύλι της Κατάστασης 

Συνολικών Εσόδων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης 
ωφέλιμης ζωής η οποία, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

 

Μεταφορικά Μέσα 8 έτη 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 5 έτη 

  

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια 

βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 
 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.  
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7.3 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Λογισμικό: Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει 
πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη του λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. 

Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές 

προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του 
λογισμικού. Τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 
αυτών η οποία ανέρχεται σε 10 έτη και καταχωρούνται ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Οι 

δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται.  
 

7.4 Απομείωση Αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

 
Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας Μονάδας 

Δημιουργίας Ταμειακών Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους. Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών 

είναι η μικρότερη ομάδα στοιχείων ενεργητικού που μπορεί να παράγει ταμειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα 
στοιχεία και ομάδες στοιχείων της εταιρείας. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 

καθαρής εύλογης αξίας (μετά από έξοδα πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η αξία χρήσης είναι η 
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην 

επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης 
ωφέλιμης ζωής του. Η λογιστική αξία του στοιχείου μειώνεται στο ποσό της ανακτήσιμης αξίας. 

 

Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της χρήσης. Αναφορικά με τα 
υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού, σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης εξετάζεται εάν 

υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης. Μια ζημιά απομείωσης αναστρέφεται εάν υπάρξει μια αλλαγή στην 
εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού. Μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του 

στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την λογιστική αξία (μετά από αποσβέσεις) με την οποία θα 

παρουσιάζονταν εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. 
 

7.5 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση τον σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά τον χρόνο απόκτησης 

της επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. 

(α) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους. 
Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών 

από την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη 
κυκλοφορούν ενεργητικό.   

 

7.6 Αποθέματα  

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 
κόστος των εμπορευμάτων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο 

τρέχον σημείο εναπόθεσης. Το κόστος των εμπορευμάτων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των εμπορευμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης ή το εκτιμώμενο κόστος 

αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την 
πώλησή τους. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο. 
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7.7 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών 

απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί 

υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η οικονομική δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και η 
αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 
προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η επάρκεια της πρόβλεψης επισκοπείται συχνά 

σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν 
την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Αποτελεί πολιτική της εταιρείας να μην διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι 

να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. 
 

7.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, 
προθεσμιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας 

επενδύσεις. Η εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και 

χαμηλού ρίσκου με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τον σκοπό της 
σύνταξης των Καταστάσεων Ταμειακών Ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και 

καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 
 

7.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Η 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την 

αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. 

 
(α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 

Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων, 

καθαρά από φόρους. 
 

(β) Μερίσματα μετοχών 

Τα μερίσματα μετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που εγκρίνονται από την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 
 

7.10 Δάνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων κατά τη 

διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 
Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα 

το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία 
κλεισίματος των Οικονομικών καταστάσεων. 

 
7.11 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους.  

 
 

 
 



 

 

 24 

 Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών σύμφωνα με τους φορολογικούς 

νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο 

εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές 
τους δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους 
φορολογικούς συντελεστές. 

 

 Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος 

Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά βάρη ή 

οφέλη που προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 
αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της 

υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 
βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν 

λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, 
εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 

φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στη χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 
υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν 

τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Σε 

περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών 
εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης χρήση. 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ενώ επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης και μειώνονται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα είναι διαθέσιμο 
επαρκές φορολογητέο κέρδος για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής 

της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 
 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 
 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 

ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της χρήσης. Μόνο αυτές οι 
μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή στις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές 

αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της 

καθαρής θέσης. 
 

Η εταιρεία δεν έχει αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση. 

 

7.12 Παροχές στο προσωπικό 

 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευμένες. 
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(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων 
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  

 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής 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 
Συνολικών Εσόδων, ενώ τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από επανεκτιμήσεις λόγω 

μεταβολών των παραδοχών, καταχωρούνται στην Κατάσταση Λοιπών 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.  

 
(γ) 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 Οικονομικής Θέσης προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 
 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 

κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη 
υποχρέωση. 

 
7.13 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν: 

 Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 

παρελθόντος, 
 Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης,  

 Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις 
καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να 

διακανονιστεί μια υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται. 

 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της 

διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας 

αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για τη χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που 

αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση.  
 

Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη 
πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση 

στις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν εξετάζεται στα πλαίσια μια συνένωσης επιχειρήσεων. Αυτές οι 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα στοιχεία 
του ενεργητικού και στις υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 
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αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων 

οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την 
εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός στοιχείου του ενεργητικού θεωρούνται ενδεχόμενες 

απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
 

7.14 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 

εξής: 

 
(α) Πωλήσεις 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. 

 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων σε δεδουλευμένη βάση. Οι 

πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις μεταφέρονται στην Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε 

δεδουλευμένη βάση. 
 

7.15 Χρηματοοικονομικά εργαλεία 

Τα βασικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης κυρίως φύσεως των εργαλείων αυτών, η 

διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία 
απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία αυτής. Επιπρόσθετα, η διοίκηση πιστεύει ότι τα επιτόκια που 

καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της 

αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία 
απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 
7.16 Μισθώσεις 

Η Εταιρεία είναι ο μισθωτής: 

(α) Λειτουργικές μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
(ιδιοκτήτη) ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 

(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται ως έξοδα με βάση την 

σταθερή μέθοδο (αναλογικά) κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 
 

(β) Χρηματοοικονομικές μισθώσεις 

Μισθώσεις παγίων όπου η εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της 
ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι χρηματοοικονομικές μισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης, στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του 
μισθωμένου παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελαχίστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται 

μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 

επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, 
καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στα Δάνεια. Οι τόκοι αναγνωρίζονται στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της χρήσης κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. Τα πάγια για τα 
οποία έχουν συναφθεί χρηματοοικονομικές μισθώσεις, αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο, όπως αυτή 

καθορίζεται, από την ωφέλιμη ζωή και το χρόνο της μίσθωσης, στις περιπτώσεις που δεν μεταβιβάζεται η 

κυριότητα του παγίου. Η εταιρία δεν έχει συνάψει χρηματοοικονομικές μισθώσεις. 
 

8. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις της διοίκησης 

 

(α) Εκτιμήσεις και Υποθέσεις 
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Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις 

σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι 
οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονομικών 

Καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την 
χρηματοοικονομική κατάσταση και την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της εταιρείας και απαιτεί τις πιο 

δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης. Η εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε 

συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, 
σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης 

και τις προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  
 

 Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων 

 
Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31.12.2015 η 

Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού (Βλέπε Σημείωση 7.2 & 7.3). 
 

 Πρόβλεψη για Φόρο Εισοδήματος 

 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα 

καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και 

πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. 
 

Για το συνολικό προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος, όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης, απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο 

προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη 

φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει 

αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη 
φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. 

 
 Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 

 

Η εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες όταν 

υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό 
της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της 

επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής 
και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας 

ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
 

 Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

 

Η εταιρεία δεν εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών της.  
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9. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων   

 

9.1 Ενσώματα πάγια 

 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, η Εταιρεία δαπάνησε ποσό € 14,9 χιλ., για αγορά ενσώματων 

παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο κατασκευές επίπλων.  

Ποσά σε €  
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήματα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 
15/5/2013 

0 0 0 0 0 

Προσθήκες 30.700 0 6.623 5.340  42.663 

Αποσβέσεις περιόδου (2.810) 0  (927) (5.340) (9.077) 

Λογιστική Αξία την 31/12/2014 30.700 0 6.623 5.340 42.663 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (2.810) 0 (927) (5.340) (9.077) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 
31/12/2014 

27.890 0 5.696 0 33.586 

Ποσά σε €  
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήματα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 1/1/2015 30.700  0  6.623  5.340  42.663  
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (2.810) 0  (927) (5.340) (9.077) 
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2015 27.890 0 5.696 0 33.586 

Προσθήκες 0 325 0 14.541  14.866 

Πωλήσεις /αποσύρσεις 0  0  (6.623) 0  (6.623) 
Αποσβέσεις περιόδου (2.594) (325) (199) (364) (3.482) 
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0  0  1.126  0  1.126 
Λογιστική Αξία την 31/12/2015 30.700 325 0 19.881 50.906 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (5.405) (325) 0 (5.703) (11.433) 
Καθαρή Λογιστική Αξία την  31/12/2015 25.296 0 0 14.178 39.474 

 

9.2 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της 31.12.2015 και 31.12.2014 αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε €  
Εμπορικά 
Σήματα  

Λογισμικά 
Προγράμματα 

Σύνολα 

        

Καθαρή Λογιστική Αξία την 15/5/2013 0 0 0 

Προσθήκες 100 37.890 37.990 

Αποσβέσεις περιόδου (100) (7.382) (7.482) 

Λογιστική Αξία την 31/12/2014 100 
              

37.890    
37.990 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (100) (7.382) (7.482) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2014 0 30.508 30.508 

        

Ποσά σε €  
Εμπορικά 
Σήματα  

Λογισμικά 
Προγράμματα 

Σύνολα 

Λογιστική Αξία την 1/1/2015 100 37.890 37.990 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (100) (7.382) (7.482) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2015 0 30.508 30.508 

Αποσβέσεις περιόδου 0  (3.451) (3.451) 

Λογιστική Αξία την 31/12/2015 100 
              

37.890    
37.990 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (100) (10.834) (10.934) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2015 0 27.057 27.057 
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9.3 Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Έτοιμα προϊοντα 101.552 129.649 
Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα 64.203 59.165 

Σύνολα 165.755 188.814 

Καθαρή Λογιστική Αξία 165.755 188.814 

 

Η εταιρεία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. 
 

 

9.4 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 20.301 2.801 

Εμπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 63.882 17.990 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 84.184 20.791 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 0 731 

Σύνολα 84.184 21.522 

 
 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρούνται ποσά βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 
βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η 

λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  

 
Η ενηλικίωση των πελατών που δεν έχουν υποστεί απομείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι 
απομειωμένα 

84.184 20.791 

Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα: 
 

  
< 90 ημέρες 0 0 
91 - 180 ημέρες 0 0 
181 - 360 ημέρες 0 0 
> 360 ημέρες 0 0 

Σύνολο 84.184 20.791 

 
9.5 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής : 

 

Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Χρεώστες Διάφοροι 1.016 3.494 
Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 126.114 135.055 
Προκαταβολές και δάνεια στο 
προσωπικό 

0 100 

Σύνολα 127.130 138.649 

 
 

Οι απαιτήσεις από δημόσιες αρχές αφορούν κυρίως σε ΦΠΑ ποσού € 120 χιλ. που αναμένεται είτε να 
εισπραχθεί είτε να συμψηφισθεί εντός του 2016. 
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9.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:  

Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Μετρητά στο ταμείο 1.170 951 

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 58.850 146.610 

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 60.019 147.561 

      

      
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 60.019 147.561 
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα 0 0 

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 60.019 147.561 

 

Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν 0,3%.  
 

9.7 Μετοχικό κεφάλαιο 

Την 31η Δεκεμβρίου 2015 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 

24.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρουμένο σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) κοινές ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) η κάθε μία. 

 

Ποσά σε €  Αριθμός μετοχών 
Ονομαστική 

αξία 
Αξία κοινών μετοχών 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 15/5/2013 0 0,00 0 

-Κοινές 2.400 10 24.000 

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2014 2.400 10 24.000 

        

Ποσά σε €  Αριθμός μετοχών 
Ονομαστική 

αξία 
Αξία κοινών μετοχών 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2015 2.400 10 24.000 

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2015 2.400 10 24.000 

 

 
9.8 Δανειακές υποχρεώσεις 

Τα δάνεια της Εταιρείας καθώς και οι ημερομηνίες λήξης τους αναλύονται ως εξής: 

 
 

Ποσά σε €    

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Μετατρέψιμα Ομολογιακά δάνεια 100.000 400.000 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 100.000 400.000 

      

Ποσά σε €    

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Μετατρέψιμα Ομολογιακά δάνεια 300.000 0 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 300.000 0 
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Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων, έχουν ως εξής : 

 
 

Ποσά σε €      

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2015 
Μετατρέψιμα 
Ομολογιακά 

δάνεια 

Δανειακές 
Υποχρεώσεις 

      

Εως 1 έτους 300.000 300.000 

Μεταξύ  1 έτους και  2 ετών 100.000 100.000 

  400.000 400.000 

      

      

Ποσά σε €      

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2014 

Μετατρέψιμα 

Ομολογιακά 
δάνεια 

Δανειακές 
Υποχρεώσεις 

      

Εως 1 έτους 0 0 

Μεταξύ  1 έτους και  2 ετών 400.000 400.000 

  400.000 400.000 

      

 

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού της εταιρείας για τη χρήση 2015 είναι 6%. 
 

9.9 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως 
εξής: 

 

 

Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Προμηθευτές 15.253 7.349 

Επιταγές Πληρωτέες 5.213 4.137 

Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα 
μέρη 

119.808 105.888 

Σύνολο 140.275 117.373 

 

Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως τη μητρική εταιρία Υγεία Α.Ε. και τη συνδεδεμένη 

εταιρεία Y-Logimed. 

 

9.10 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής : 

 

Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 643.874 634.132 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  3.763 3.088 

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους  2.876 7.052 

Δεδουλευμένα έξοδα 392 0 

Λοιπές υποχρεώσεις 128.496 38.061 

Σύνολο 779.401 682.334 
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Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως τη μητρική εταιρία Υγεία Α.Ε. λόγω των 

συναλλαγών έναρξης της εταιρείας. 

 

9.11 Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε €  31/12/2015 
15/05/2013 

-  
31/12/2014 

Πωλήσεις προϊόντων 157.126 190.798 

Σύνολα από 
συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

157.126 190.798 

 

9.12 Έξοδα ανά λειτουργία 

 
Τα έξοδα αναλύονται ως εξής σε κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης : 

 
 

 
 
 

 
9.13 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τη χρήση έχουν ως εξής: 

 
 

Ποσά σε €  31/12/2015 
15/05/2013 

-  
31/12/2014 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 30.000 0 

Λοιπά έσοδα 2.255 1.221 

Κέρδη από την πώληση ενσώματων παγίων 1.007 0 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

33.263 1.221 

 

 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης για τη χρήση έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € 
Κόστος 

Πωληθέντων

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Κόστος 

Πωληθέντων

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 0 27.939 47.166 75.105 0 21.343 20.328 41.670

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 27.426 0 0 27.426 103.105 0 0 103.105

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 0 3.482 0 3.482 0 8.321 0 8.321

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 0 3.451 0 3.451 0 6.648 0 6.648

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0 10.735 42.939 53.674 0 1.898 32.032 33.930

Παροχές τρίτων 0 1.378 5.571 6.949 0 336 6.614 6.950

Έξοδα τηλεπικοινωνιών 0 3.165 135 3.299 0 1.790 0 1.790

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 0 8.174 7.546 15.720 0 6.620 9.189 15.809

Φόροι και τέλη 0 3.089 2.501 5.590 0 0 1.863 1.863

Προβλέψεις 0 100 292 392 0 0 0

Ασφάλιστρα 0 0 113 113 0 0 513 513

Έπισκευές και συντηρήσεις 0 911 469 1.380 0 0 1.310 1.310

Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 0 0 118.386 118.386 0 0 362.803 362.803

Λοιπά έξοδα 0 8.014 1.305 9.318 0 11.478 6.041 17.519

Έξοδα μεταφοράς 0 0 1.568 1.568 0 0 973 973

Σύνολο 27.426 70.437 227.991 325.854 103.105 58.434 441.665 603.204

31/12/2015 15/05/2013 - 31/12/2014



 

 

 33 

 

Ποσά σε €  31/12/2015 
15/05/2013 

-  
31/12/2014 

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 5.896 0 

Λοιπά έξοδα 9.806 3.765 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

15.702 3.765 

 
 

9.14 Χρηματοοικονομικά κόστη / έσοδα  

 

Τα χρηματοοικονομικά κόστη / έσοδα αναλύονται ως εξής : 

 

 
  

Ποσά σε €  31/12/2015 
15/05/2013 

-  
31/12/2014 

Tόκοι ομολογιακών δανείων 24.333 27.717 

Λοιποί τόκοι έξοδα 1.489 1.474 

Χρηματοοικονομικά έξοδα από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

25.822 29.190 

 

Ποσά σε €  31/12/2015 
15/05/2013 

-  
31/12/2014 

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 0 60 

Χρηματοοικονομικά έσοδα από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
0 60 

 

 

9.15 Φόρος εισοδήματος 

 

Για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015, η Εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει «Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 και την υπ’ αριθμό ΠΟΛ. 
1124/2015, και το οποίο εκδίδεται στο πλαίσιο του ειδικού φορολογικού ελέγχου που διενεργείται 

παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της 
εταιρείας, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

 
Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό γνωστοποιείται εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και 

οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή της στο Υπουργείο Οικονομικών. 

 
Από τις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για την εφαρμογή 

των φορολογικών διατάξεων επιλέγονται για έλεγχο υποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του N. 4174/2013, όπως ισχύει. Ο εν λόγο έλεγχος δύναται να πραγματοποιηθεί εντός του χρόνου που 

ισχύει το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου. 

 
Κατά την τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2014 και χορηγήθηκε η 

σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Από τον ανωτέρω έλεγχο δεν προέκυψαν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Για τη χρήση 2015 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. Κατά την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 
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φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις.  
 

9.16 Δεσμεύσεις 

 
Η εταιρεία μισθώνει γραφεία και αποθήκες με λειτουργικές μισθώσεις που έχουν διάφορους όρους, ρήτρες 

αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. Τα μελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα συνολικά μισθώματα 
σύμφωνα με τις συμβάσεις των λειτουργικών και χρηματοδοτικών μισθώσεων έχουν ως εξής: 

 
Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις     

Εντός 1 έτους 15.720 15.720 

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 62.880 62.880 

Άνω των  5 ετών 51.603 94.320 

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 130.203 172.920 

 

 

9.17 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

 

Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις 

 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για για τις δύο πρώτες οικονομικές της χρήσεις. 

 
Για την ανωτέρω ανέλεγκτη φορολογικά χρήση, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η εταιρεία θα προχωρήσει σε 

ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο της 
χρήσης λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι 

τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση στα 
αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της εταιρείας. 

 

Σημαντικές Δικαστικές εκκρεμότητες 
 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις εις βάρος της εταιρείας. 

 

9.18 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές  

 
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη. 

 

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς. 
 

 

Ποσά σε €  
 

 
Πωλήσεις Εμπορ./Υπηρεσίες & 
Λοιπά Έσοδα 

31/12/2015 31/12/2014 

Μητρική 49.711 187 

Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη 49.621 25.092 

Σύνολα 99.332 25.279 
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Ποσά σε €  
 

 
Αγορές 
Εμπορευμάτων/Υπηρεσιών & 
Λοιπές Δαπάνες 

31/12/2015 31/12/2014 

Μητρική 6.000 53.239 

Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη 16.646 52.296 

Σύνολα 22.646 105.535 

 

 

 

Ποσά σε €  
  

Απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Μητρική 36.171 0 

Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη 27.711 17.990 

Σύνολα 63.882 17.990 

 
 

Ποσά σε €  
  

Υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Μητρική 690.386 684.170 

Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη 473.296 455.850 

Σύνολα 1.163.682 1.140.020 

 

10. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων  

Η εταιρεία αξιολογεί την έκθεσή της στους πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος 
της αγοράς  (διακυμάνσεις των επιτοκίων, οι τιμές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 

ρευστότητας και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας στοχεύει 

στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την 
αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και 

των πωλήσεων.  
 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Οικονομική Διεύθυνση.  

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η κάτωθι: 
 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας, 

 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την 

μείωση των κινδύνων και  
 Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων. 

 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς 

χρεώστες και πιστωτές και υποχρεώσεις από δάνεια. 

 
10.1 Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

 

Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών 
χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας 

μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς.  
 

Επιδίωξη της εταιρείας είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και 

των τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των 
επιτοκίων. Η εταιρεία παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική της στρατηγική. 

Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις 
χρηματοδοτικές της ανάγκες. Επίσης, πολιτική της είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεση του στο κίνδυνο 
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ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες 

χρηματοδοτήσεις έχουν κατά βάση σταθερό επιτόκιο. 
 

 
10.2 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

 

Η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο 
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των 

απαιτήσεων του πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν επισφαλείς. Για την 
παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που 

ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν 
προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες που θεωρούνται επισφαλείς, 

επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και για τη ζημία που εκτιμάται 

ότι θα προκύψει από αυτές, σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη απομείωσης. O μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος 
στον οποίο εκτίθεται η εταιρεία είναι η απεικονισμένη κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της.   
 

Για τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, η εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης. 
 

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
του ενεργητικού τα οποία την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

      

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα  60.019   147.561  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  84.184   21.522  

Σύνολο  144.203   169.082  

 

 
10.3 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

 
Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 

πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές 
περιόδους, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι 

μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται 
μηνιαία. 

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31.12.2014 αναλύεται ως εξής: 
 
  31/12/2015 

Ποσά σε € Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

  Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη 
Πάνω από 5 

έτη 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  -   300.000   100.000   -  

Εμπορικές υποχρεώσεις  140.275   -   -   -  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  779.401   -   -   -  

Σύνολο  919.675   300.000   100.000   -  

          

          

  
 

      

  31/12/2014 

Ποσά σε € Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

  Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη 
Πάνω από 5 

έτη 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  -   -   400.000   -  

Εμπορικές υποχρεώσεις  117.373   -   -   -  
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Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  682.334   -   -   -  

Σύνολο  799.706   -   400.000   -  

 
 

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται 

να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης. 

 
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το 

σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά το ποσό των € 782,6 χιλ. έναντι € 303 χιλ. 

της προηγούμενης χρήσης. 
 

 
10.4 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

 
Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 
 

 να εξασφαλίσει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητά τους (going-concern) και 

 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα, αναλογικά με 

το επίπεδο κινδύνου. 
 

Η εταιρεία ορίζει το ποσό του Κεφαλαίου σε σχέση με τη συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. Ίδια 
Κεφάλαια και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και 

κάνει τις προσαρμογές κατά το χρόνο που η οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων 

των υπαρχόντων στοιχείων του ενεργητικού αλλάζουν, προκειμένου να διατηρεί μια αποτελεσματική 
κεφαλαιακή δομή αποφεύγοντας την υπερβολική μόχλευση. Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο.  
 

Δεδομένου ότι τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας για τη χρήση 2015 είναι αρνητικά και συνεπώς συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της 
δραστηριότητάς της, η διοίκηση έχει καταρτίσει επιχειρηματικό πλάνο για την ενίσχυση της κεφαλαιακής 

διάθρωσης και την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας. Στόχος είναι η προώθηση των προϊόντων της 
εταιρείας και η επιτυχής αύξηση των πωλήσεών της. Αναφέρεται ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει το σύνολο του 

εκδοθέντος ομολογιακού δανείου ύψους έως ποσού € 1,3 εκ., ενώ η μητρική Υγεία Α.Ε. προτίθεται να 
αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει τις κεφαλαιουχικές της ανάγκες στα πλαίσια στήριξης 

των θυγατρικών της για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους. 

 
 

 
 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρείας 
 

Η διοίκηση της εταιρείας κρίνει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία 

 
Στον κλάδο των ιατρικών καλλυντικών ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος.  

 

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο στρέφονται στην αναζήτηση νέων τεχνολογιών και 
συστατικών, προκειμένου να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα των 

αναγκών του καταναλωτικού κοινού. 
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Η εταιρεία, ως μέλος του Ομίλου Υγεία, ο οποίος διατηρεί ηγετική θέση στο χώρο της ιδιωτικής παροχής 

υπηρεσιών υγείας, έχει το πλεονέκτημα της άμεσης εφαρμογής των νέων ανακαλύψεων της ιατρικής 
επιστήμης, διαρκών μελετών και τελική εφαρμογή αυτών στην παραγωγή των προϊόντων της. 

 

11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης για τα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα ΔΠΧΑ. 

 
Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2016 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ 
ΑΔΤ ΑΕ 140679 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΨΩΝΗ 
ΑΔΤ ΑΗ 521062 

 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΟΥ 
ΑΔΤ ΑΙ 587848 

 
 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑ 
ΑΔΤ Τ 454123 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ  91232 – 
Α΄ΤΑΞΕΩΣ 

 


