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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

ΆλφαLAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 

 

 

 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01 – 31/12/2013 είναι εκείνες 
που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΆλφαLAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 20/03/2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση www.alab.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία 

στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επισημαίνεται, επίσης, ότι χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα 

στον τύπο συνοπτικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
 

 

 

Κωνσταντίνος Μαυρέλος 

 

 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΆλφαLAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΛΦΑLAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ Α.Ε. 

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΛΦΑLAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 

2013, 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 Οικονομικές Καταστάσεις 

 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 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 οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 

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

μας.  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 οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 

 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση 

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

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

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

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 

Γνώμη 

 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΛΦΑLAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ Α.Ε. κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2013 και 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 Θέματος 
 

Εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 10.2 των οικονομικών καταστάσεων , η οποία αναφέρει ότι στις 

31 Δεκεμβρίου 2013, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τη 
συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά το ποσό € 277χιλ. Επιπλέον, το 

σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 καθίσταται αρνητικό και συνεπώς 
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συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. περί της 

συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρίας. 
Στην ίδια σημείωση των οικονομικών καταστάσεων, αναφέρεται πως η εταιρία έχει σχεδιάσει την λήψη 

κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των 
δραστηριοτήτων της.  

Η παραπάνω συνθήκη υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική 
αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.  

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 
 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 
37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Δημήτριος Δουβρής 
ΑΜ. ΣΟΕΛ. 33921 
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Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΦΑLAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ Α.Ε» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2013 ΈΩΣ 31/12/2013 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 
 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για τη χρήση του 2013, 
σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδραση τους στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται 
να αντιμετωπίσει κατά την οικονομική χρήση του 2014 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που 

καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. 

 
 

(Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
1. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων για την χρήση 1/1-31/12/2013 

 
Η Χρήση του 2013, χαρακτηρίζεται ως μια χρονιά γενικής αναδιάρθρωσης για την εταιρεία, προσπαθώντας να 

ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες του κλάδου, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης. Η σημαντικότερη 
αναδιάρθρωση που διενεργήθηκε αφορούσε τη διεύρυνση των τμημάτων της εταιρείας λόγω της 

απορρόφησης του συνόλου της μοριακής βιολογίας του Μητέρα Α.Ε. κατά το 4ο τρίμηνο της χρήσης. Το 

γεγονός αυτό δημιούργησε την ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων και των δαπανών. Ωστόσο οι νέες 
συνεργασίες λόγω της απορρόφησης του νέου τμήματος, σε συνάρτηση με τις ανταγωνιστικές τιμές κράτησαν 

τον κύκλο εργασιών της εταιρείας στα περσινά επίπεδα. 
Η εταιρεία επίσης συνέχισε κατά τη τρέχουσα χρήση να δίνει προτεραιότητα στη ποιότητα των υπηρεσιών 

που παρέχει, με σημαντικότερο στοιχείο το σύστημα διαπίστευσης ISO 715. 

 
2. Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

 
Ο κύκλος εργασιών του 2013 ανήλθε σε 1,29 εκ. Ευρώ έναντι 1,25 εκ Ευρώ του 2012 σημειώνοντας  αύξηση 

3,20 %. Η λειτουργική ζημιά ανήλθε σε 107 χιλ. Ευρώ λόγω της απορρόφησης του νέου τμήματος από το 

Μητέρα Α.Ε. κατά το 4ο τρίμηνο του 2013, έναντι κέρδους 64 χιλ. Ευρώ το 2012. Οι ζημιές προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) το 2013 ανήλθαν σε 65,5 χιλ. Ευρώ από 

κέρδη 88 χιλ. Ευρώ το 2012, ενώ οι ζημιές προ φόρων για την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε 148,7 χιλ. Ευρώ, 
έναντι  0,5 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τέλος, οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε 142,9 χιλ. Ευρώ από 

κέρδη 0,9 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 
 

 

(Β) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε 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 της Εταιρείας. Η διαδικασία που 

ακολουθείται είναι η παρακάτω: 
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 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. 

 
1. Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Η πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση της στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον 
αφορά τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις είναι 

με κυμαινόμενο επιτόκιο. Την 31η Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς 
του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. Ο 

παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%. 
 

  
 

2. Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των 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 βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 
μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. 

 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2013 για την Εταιρεία αναλύεται 

ως εξής: 

 
 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2012 είχε ως εξής: 
 

 

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. 

 

3. Πιστωτικός Κίνδυνος  
 

1% -1% 1% -1%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ 

φόρων)
 985  (985)  626  (626)

Καθαρή Θέση  985  (985)  501  (501)

31/12/2013 31/12/2012

Μεταβλητή Μεταβλητή

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

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 35.337,84 23.650,05 90.675,63 0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις 388.073,61 0,00 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 367.000,71 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 790.412,16 23.650,05 90.675,63 0,00

31/12/2013

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

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

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 14.600,24 14.912,29 17.800,94 0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις 311.901,16 0,00 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 249.477,60 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 575.979,00 14.912,29 17.800,94 0,00

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2012
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H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά  

στοιχεία τα οποία τις ημερομηνίες 31.12.2013 και 31.12.2012 αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

Επίσης στον κάτωθι πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας που είναι 
σε καθυστέρηση, αλλά δεν έχουν απομειωθεί: 

 

 
 

4. Διαχείριση Κεφαλαίου 
 

Η Εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την 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 περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν. Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής 
διάρθρωσης, η Εταιρεία μπορεί να προσαρμόσει το ποσό των πληρωτέων μερισμάτων, να επιστρέψει 

κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει 
το δανεισμό. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια μειωμένης 

εξασφάλισης, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στη 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2013 και 2012 αναλύεται ως εξής:  

  

 
 

(Γ) 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: 

 Έσοδα από εξετάσεις προς το ΔΘΚΑ Υγεία αξίας € 290.957,00 έναντι € 331.357,33 το 2012. 

 Έσοδα από εξετάσεις προς το Μητέρα Α.Ε. αξίας € 100.882,00έναντι € 57.305,00 το 2012.  

 Έσοδα από εξετάσεις προς το Λητώ ΜΓΧΚ Α.Ε. αξίας € 139.632,50 έναντι € 135.493,00 το 2012. 

Κατηγορίες χρημ/κών 31/12/2013 31/12/2012

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά 

ισοδύναμα
12.497,36 34.128,90

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 183.806,06 243.170,14

Σύνολο 196.303,42 277.299,04

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία σε καθυστέρηση που δεν 

έχουν απομειωθεί

31/12/2013 31/12/2012

Εντός 3 μηνών 149.030,00 213.253,71

Από 3 έως 6 μήνες 22.613,06 29.916,43

Πάνω από 1 έτoς 12.163,00 0,00

Σύνολο 183.806,06 243.170,14

31/12/2013 31/12/2012

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (116.666,77)  48.931,19 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  (12.497,36)  (34.128,90)

Κεφάλαιο  (129.164,13)  14.802,29 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (116.666,77)  48.931,19 

Πλέον: Δάνεια  149.663,09  47.313,47 

Σύνολο κεφαλαίων  32.996,32  96.244,66 

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων (3,91)  0,15 
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Συναλλαγές και υπόλοιπα με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 

 

 

 

(Δ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
Για τη χρήση του 2013, η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα. Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση 

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
 

 

 
 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 
Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 
 

 
 

Κωνσταντίνος Μαυρέλος  
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

31/12/2013 31/12/2012

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 86.420,44 87.289,36

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 662,51 0,00

Σύνολο 87.082,95 87.289,36
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ  

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

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 «ΑΛΦΑLAB ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ Α.Ε» στις 20.03.2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή 

τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.alab.gr, όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού 

κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και 
δημοσιεύσεώς τους. 
 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο 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 Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  

Σημ. 31/12/2013 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια 9.1 339.086,03 204.231,22 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.2 12.151,84 12.480,60 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 9.3 1.880,60 3.937,23 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.4 30.265,36 7.642,21 

Σύνολο 383.383,83 228.291,26 

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αποθέματα 9.5 216.709,00 189.312,16 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9.6 183.806,05 243.170,14 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 9.7 123.553,80 5.794,65 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.8 12.497,36 34.128,90 

Σύνολο 536.566,21 472.405,85 

Σύνολο Ενεργητικού 919.950,04 700.697,11 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 9.9 58.600,00 58.600,00 

Λοιπά αποθεματικά 9.10 37.609,44 37.609,44 

Αποτελέσματα εις νέον (212.876,21) (47.279,54)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (116.666,77) 48.929,90 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.4 14.474,20 3.863,93 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 9.11 116.405,20 38.211,05 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 9.12 90.675,63 17.800,94 

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 9.15 1.000,00 1.000,00 

Σύνολο 222.555,03 60.875,92 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.13 388.073,61 311.901,16 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 9.12 58.987,46 29.512,53 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9.16 367.000,71 249.477,60 

Σύνολο 814.061,78 590.891,29 

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.036.616,81 651.767,21 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 919.950,04 700.697,11 
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2. Κατάσταση Συνολικών  Εισοδημάτων 

 

 

 

 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Σημείωση: Τα κονδύλια της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της συγκριτικής χρήσης 01.01-31.12.2012 για την Εταιρεία 

έχουν αναμορφωθεί λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», το αποτέλεσμα της εν λόγω 

μεταβολής σε ετήσιο επίπεδο ανέρχεται σε ποσό € 18.138 και επομένως δεν κρίνεται σημαντική για την Εταιρεία. Η 

διαφορά αυτή αφορά στα αναλογιστικά αποτελέσματα που εμφανίζονται πλέον στη κατάσταση των λοιπών συνολικών 

εσόδων. 

 

 

Σημ. 31/12/2013
31/12/2012 

(Αναθεωρημένο)

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Πωλήσεις 9.17 1.292.873,90 1.245.599,88 

Κόστος πωληθέντων 9.18 (1.399.656,10) (1.181.467,94)

Μικτό Κέρδος (106.782,20) 64.131,94 

Έξοδα διοίκησης 9.19 (58.524,03) (54.994,98)

Έξοδα διάθεσης 9.19 (1.830,52) (1.653,66)

Λοιπά έσοδα 9.20 25.026,50 1.777,00 

Λοιπά έξοδα 9.20 (2.820,77) (2.315,53)

Λειτουργικό κέρδος (144.931,03) 6.944,77 

Χρηματοοικονομικά κόστη 9.22 (3.863,58) (7.766,99)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9.22 49,26 310,39 

Κέρδη προ φόρων (148.745,35) (511,83)

Φόρος εισοδήματος 9.23 5.868,51 1.496,26 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους (142.876,84) 984,43 

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων

 Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού (28.864,20) 22.672,00

 Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της 

υποχρέωσης παροχών προσωπικού  
7.504,69 (4.534,00)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών 

κερδών/(ζημιών) λόγω της μεταβολής στον φορολογικό 

συντελεστή

(1.360,32) 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (22.719,83) 18.138,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 

φόρων
(165.596,67) 19.122,43

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, Χρηματοδοτικών  

Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων(EBITDA)
(65.503,51) 87.945,68 

Βασικά κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή 9.24 (8,2798) 0,9561
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3. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

  
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

Αριθμός 

Μετοχών

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά 
Κέρδη εις Νέον 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2012 20.000 58.600,00 37.609,44  (66.401,97) 29.807,47

 Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0,00 984,43 984,43

Λοιπά συνολικά έσοδα:

 Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 0,00 0,00 22.672,00 22.672,00

 Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της 

υποχρέωσης παροχών προσωπικού  
0,00 0,00  (4.534,00)  (4.534,00)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0,00 0,00 18.138,00 18.138,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0,00 0,00 19.122,43 19.122,43

Υπόλοιπο την 31/12/2012 20.000 58.600,00 37.609,44  (47.279,54) 48.929,90

Υπόλοιπο την 1/1/2013 20.000 58.600,00 37.609,44  (47.279,54) 48.929,90

 Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0,00  (142.876,84)  (142.876,84)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

 Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 0,00  (28.864,20)  (28.864,20)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών 

κερδών/(ζημιών) λόγω της μεταβολής στον φορολογικό 

συντελεστή

0,00 0,00 6.144,37 6.144,37

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0,00 0,00  (22.719,83)  (22.719,83)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0,00 0,00  (165.596,67)  (165.596,67)

Υπόλοιπο την 31/12/2013 20.000 58.600,00 37.609,44  (212.876,21)  (116.666,77)
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4. Κατάσταση ταμειακών ροών 

(Έμμεση Μέθοδος) 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  

31/12/2013 31/12/2012

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζ όμενη δραστηριότητα (148.745,35) (511,83)

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 79.427,52 80.999,62 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού 56.766,56 7.611,00 

Προβλέψεις 31.903,65 5.385,12 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (49,26) (310,39)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.941,48 4.996,99 

Σύνολο προσαρμογών 169.989,95 98.682,34 

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τος 

μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
21.244,60 98.170,51 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (27.396,84) (21.573,13)

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 27.343,92 (108.098,09)

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού (138.209,15) (429,69)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 208.882,10 91.286,03 

70.620,03 (38.814,88)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 91.864,63 59.355,63 

Καταβληθέντες τόκοι (1.941,48) (4.996,99)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 89.923,15 54.358,64 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων (204.364,46) (3.555,84)

Αγορές ασώματων παγίων (9.589,11) (3.023,46)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 49,26 310,39 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (213.904,31) (6.268,91)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια πληρωθέντα 188.374,50 0,00 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (86.024,88) (30.546,17)

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 102.349,62 (30.546,17)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (21.631,54) 17.543,56 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
34.128,90 16.585,34 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 

από συνεχιζ όμενες δραστηριότητες
12.497,36 34.128,90 
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5. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Η εταιρία «ΑΛΦΑ LAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΕ» με το διακριτικό τίτλο «Α-LAB 
ΑΕ» δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας. 

Ιδρύθηκε το 1993 από την εταιρεία ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., η οποία 

είναι και η μοναδική μέτοχος, και έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 
απασχολούσε 25 υπαλλήλους συνολικά.  

 
Οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στις 31 Οκτωβρίου 2007 η 

εταιρεία κατέστη υποθυγατρική της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ ΑΕ» της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και 

διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» που έχει έδρα την Αθήνα, και ενσωματώνεται με την 

μέθοδο ολικής ενοποίησης. 

 

6. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις διερμηνείες της  Επιτροπής Διερμηνείας Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΑ που έχουν 
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013, όπως και της προηγούμενης χρήσης 2012, έχουν συνταχθεί 

με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται για την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία 

των παρακάτω στοιχείων: 
 χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων (περιλαμβάνονται και τα παράγωγα), 

 χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

 
 

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

κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. 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 περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό 
κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις 

οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 8. 
 

7. Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και διερμηνειών. 

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και που  η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη  των οικονομικών καταστάσεων που 
καλύπτουν τη χρήση που έληξε την 31/12/2013. 

Κατωτέρω παρουσιάζονται τα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και 
είναι υποχρεωτικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

μεταγενέστερα. 
Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 
Πρότυπα και διερμηνείες με ισχύ εντός της χρήσης 2013  

 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή μεταγενέστερα. Τα 

σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 
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Τροποποίηση Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των κονδυλίων της κατάστασης Λοιπών Συνολικών 

Εισοδημάτων», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2012. Η τροποποίηση 
αυτή απαιτεί ομαδοποίηση των κονδυλίων που παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, 

με βάση το εάν μεταγενέστερα αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων (κέρδη και ζημιές). Η 

τροποποίηση έχει επίδραση στην εταιρεία. 
 

Νέο (τροποποιημένο ) Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζόμενους», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2013. Το νέο πρότυπο απαλείφει την προσέγγιση του περιθωρίου σχετικά με 

την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών (το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών 

αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων) και ορίζει ότι το χρηματοοικονομικό κόστος 
υπολογίζεται βάσει της καθαρής χρηματοδότησης. Με βάση το εν λόγω πρότυπο έγινε αναδρομική 

αναγνώριση στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων του συνόλου των αναλογιστικών κερδών ή 
ζημιών. 

 
Δ.Π.Χ.Α. 11 «Κοινοί Διακανονισμοί», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 

01.01.2013 και αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες» και τη διερμηνεία 13 «Από κοινού 

ελεγχόμενες οντότητες - μη χρηματικές εισφορές από κοινοπρακτούντες». με ισχύ για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν την η μετά την 01.07.2012. Οι κοινές δραστηριότητες λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τα 

πρότυπα που πραγματεύονται τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα, και έξοδα της κοινής 
λειτουργίας. Τα δικαιώματα σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Το Δ.Λ.Π. 

28 μετονομάζεται σε «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες». Δεν είχε ουσιώδη επίδραση στην 

εταιρεία. 
 

Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις των δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες», με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2013. Το Πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες γνωστοποιήσεις 

σχετικά με δικαιώματα σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες και δομημένες μη ελεγχόμενες – μη 
ενοποιούμενες  οντότητες. Δεν είχε ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

 

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01.01.2013. Με το εν λόγω Πρότυπο συγκεντρώνονται σε ένα Πρότυπο – Πλαίσιο, τα θέματα του 

καθορισμού της εύλογης αξίας, της επιμέτρησης της εύλογης αξίας και των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. 
Δεν είχε ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου 

Ορυχείου» Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία 
αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του 

ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και 
σε μεταγενέστερες περιόδους. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της εταιρείας. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB 

δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των Οικονομικών 
Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ Οικονομικών Καταστάσεων που 

δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Η τροποποίηση δεν έχει 
επίδραση στην εταιρεία 

 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του 

ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια 
με προνομιακό επιτόκιο, έχουν τη δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση 

αυτών των δανείων κατά τη μετάβαση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 

 
Νέα Πρότυπα και διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους μετά την 01.01.2013 
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Ετήσιες βελτιώσεις 2010-2012,  που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 16, 

IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την 
ή μετά την 01.07.2014. Δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις 2011-2013,  που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 40, 
IFRS 1, IFRS 3, και IFRS 13, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή μετά την 01.01.2014. 

Δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
 

Τροποποίηση του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους», που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 2013 και 

αναφέρεται σε εισφορές προγραμμάτων καθορισμένων παροχών από εργαζόμενους ή τρίτα πρόσωπα οι 
οποίες συνδέονται με την παροχή υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01.07.2014 και δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.  
 

Τροποποίηση του ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», που εγκρίθηκε τον Μάιο 
2013 και αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις για απομειωμένα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία . Η 

τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 και δεν αναμένεται 

να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.  
 

Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία», με την προσθήκη τρίτου κεφαλαίου στο 
εν λόγω πρότυπο που αφορά την «Λογιστική Αντιστάθμισης» και τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 και 

ΔΠΧΑ 9, που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2013. Οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι διαθέσιμες για άμεση 

χρήση. Η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του προτύπου ΔΠΧΑ 9 θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωσή 
του. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία», αναφορικά με την «Ανανέωση 

Παραγώγων και τη Συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης» που εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2013 και είναι 
υποχρεωτικής εφαρμογής για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014. Δεν αναμένεται 

να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία - Παρουσίαση», με ισχύ για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 και αναφέρεται στον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση 

στην εταιρεία. 

 
«Επενδυτικές Οντότητες (τροποποίηση στα: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΛΠ 27», με ισχύ για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία 
 

Διερμηνεία 23 Φόροι, με ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 και 

αναφέρεται στον Λογιστικό χειρισμό της πληρωμής φόρων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 
37, καθώς και στο λογιστικό χειρισμό της υποχρέωσης για πληρωμή φόρου όταν ο χρόνος και το ποσό της 

πληρωμής είναι βέβαια. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» 
(Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 

«Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

(εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Μάιο του 
2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Δεν θα έχει 

επίδραση στην Εταιρεία. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 
Δεκέμβριο του 2012. 

 

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις,  Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, 
Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και 

ΔΠΧΑ 12) (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) Τον 
Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις 

μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά 
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την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων 

συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Δεν θα έχει επίδραση στην 
Εταιρεία. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο του 2013. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2014) Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία 

αποσαφηνίζει πότε μία εταιρία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που 
έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση 

στην εταιρεία. Η παρούσα διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» (εφαρμογή από 

01/01/2016) Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση του προτύπου «Μεταβατικοί 
λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων». Σκοπός του εν λόγω Προτύπου είναι να επιτευχθεί η 

συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε καθεστώς 
προσδιορισμού τιμών μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου (rate-regulated activities). Δεν αναμένεται να έχει 

ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. Η παρούσα διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
8. Βασικές Λογιστικές Αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες 
συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη χρήση.  

 

8.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης 

(α) Παραδοχές της διοίκησης 

 

Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της εταιρείας και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση 
στα ποσά που αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετίζονται κυρίως με:  

 

Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων 

 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η εταιρεία απαιτούν την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, κατά την απόκτησή τους, σε διαφορετικές κατηγορίες: 
 Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη. Για την ταξινόμηση ενός στοιχείου στην κατηγορία αυτή, η 

Διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο η 

Εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. 
 Χρηματοοικονομικά μέσα κατεχόμενα για εμπορικούς σκοπούς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι 

επενδύσεις και τα παράγωγα που δημιουργούνται κυρίως με σκοπό την επίτευξη βραχυπρόθεσμου 

κέρδους. 
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. Η ταξινόμηση μιας επένδυσης στην κατηγορία αυτή, εξαρτάται από τον τρόπο που 

αποτιμά η Διοίκηση την αποδοτικότητα και τον κίνδυνο της επένδυσης. Έτσι, στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται και επενδύσεις που δεν ανήκουν στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο αλλά στο χαρτοφυλάκιο 
επιχειρηματικών συμμετοχών και παρακολουθούνται εσωτερικά, σύμφωνα με τη στρατηγική της 

εταιρείας, στην εύλογη αξία τους. 

 

 

 (β) Εκτιμήσεις και Υποθέσεις  

 
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 τα αποτελέσματα της εταιρείας και απαιτεί τις πιο δύσκολες, 
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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.  

 

 Απομείωση Ενσώματων Παγίων 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 
υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω 

χρήσης η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα 
ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία 

των μελλοντικών ταμειακών ροών. 

 

 Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων 

Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31/12/2013 η 
Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού (περαιτέρω πληροφορίες στη σημείωση 8.4). 
 

 Εκτίμηση Εύλογης Αξίας Χρηματοοικονομικών Μέσων 

Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού για τα 

οποία δεν υπάρχουν δημοσιευμένες τιμές αγοράς, απαιτεί τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών 
εκτίμησης. Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας τους απαιτεί διαφόρων ειδών εκτιμήσεις. Οι σημαντικότερες 

αφορούν στην εκτίμηση των διαφόρων κινδύνων στους οποίους υπόκεινται το μέσο, όπως επιχειρηματικός 

κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας κτλ., και εκτίμηση των μελλοντικών προοπτικών κερδοφορίας επιχειρήσεων 
σε περίπτωση αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων. 

 
 Απομείωση Χρηματοοικονομικών Μέσων 

 

Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 39 για τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των επενδύσεών της. 

Κατά την προσδιορισμό του πότε μια επένδυση έχει υποστεί απομείωση της αξία της η Εταιρεία εκτιμά, μαζί 
με άλλους παράγοντες, τη διάρκεια ή την έκταση που η εύλογη αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη του 

κόστους, γεγονός το οποίο μπορεί να αποτελέσει μία αντικειμενική ένδειξη απομείωσης, τη 
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές, επιχειρηματικές πολιτικές, το μέλλον 

της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η επίδοση του επιχειρηματικού κλάδου, οι 
αλλαγές στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές. 

 

 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 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. 

 
Ανάλυση της επίδρασης της μεταβολής των συντελεστών καθώς και η πρόβλεψη (έξοδο χρήσεως) για 

ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο  ανέλεγκτων χρήσεων περιλαμβάνονται στην σημείωση 9.15. 

 
 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις επί Φορολογικών Ζημιών 
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Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον 

βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις 
φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί 

να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, οι οποίες 

βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές 
που θα ακολουθηθούν (περαιτέρω πληροφορίες στη σημείωση 9.4). 

 

 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 της εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει 

επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
 

 Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική 

μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό 
αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη 

εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και 

η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους (περαιτέρω πληροφορίες στη σημείωση 
9.11). Στη χρήση 2013 έγινε αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών βάσει του Νέου ΔΠΛ 19 «Παροχές Σε 

εργαζόμενους» (Σημ. 9.11 Οικ. Καταστάσεων). Η αλλαγή στην πολιτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την 
αναταξινόμηση σε κονδύλια της Κατάστασης συνολικών εισοδημάτων και Λοιπών εσόδων της χρήσης 2012 

ως εξής: 

 

 
 

8.2 Πληροφόρηση κατά τομέα 

 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που  παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 

επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 

31/12/2012

Αναταξινομήσεις 

στην κατάσταση 

Λοιπών 

Συνολικών 

Εσόδων

31/12/2012

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Πωλήσεις 1.245.599,88 1.245.599,88

Κόστος πωληθέντων  (1.181.467,94)  (1.181.467,94)

Μικτό Κέρδος 64.131,94 64.131,94

Έξοδα διοίκησης  (54.994,98)  (54.994,98)

Έξοδα διάθεσης  (1.653,66)  (1.653,66)

Λοιπά έσοδα 24.449,00  (22.672,00) 1.777,00

Λοιπά έξοδα  (2.315,53)  (2.315,53)

Λειτουργικό κέρδος 29.616,77 6.944,77

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικά κόστη  (7.766,99)  (7.766,99)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 310,39 310,39

Κέρδη προ φόρων 22.160,17  (511,83)

Φόρος εισοδήματος  (3.037,74) 4.534,00 1.496,26

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 19.122,43 984,43

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 0,00 18.138,00 18.138,00

Συγκεντρωτικά Έσοδα μετά από φόρους 19.122,43 19.122,43

Κατανεμημένα σε:

Ιδιοκτήτες της μητρικής 19.122,43

Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών 

Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
110.616,39 87.945,68



 
 

 22 

προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες 

περιοχές.  
 

H Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013, δραστηριοποιήθηκε σε έναν επιχειρηματικό τομέα 

δραστηριοτήτων, εκείνο της παροχής υπηρεσιών υγείας σε μία γεωγραφική περιοχή την Ελληνική 
Επικράτεια. 

 
8.3 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 

παρουσίασης της Εταιρείας. 
 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

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 στα αποτελέσματα. 
 

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. Στην περίπτωση αποτελεσματικής 

αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου για μη νομισματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που 
αποτιμώνται ως διαθέσιμα προς πώληση, το μέρος της μεταβολής της εύλογης αξίας τους που οφείλεται 

στην μεταβολή του συναλλάγματος καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης. 

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. 
 

8.4 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 

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 πλέον τους 

κεφαλαιοποιηθέντες τόκους που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων. 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 στ’ αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο       

πραγματοποίησής τους. 
 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων επιβαρύνουν 

το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ΄όλη τη διάρκεια της 
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής η οποία, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 6-12 έτη 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 4-6 έτη 
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 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 στ’ αποτελέσματα. 

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

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.  
 

8.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

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 την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 

αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5.  
Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται.  

 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις 

αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 
στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια. 

 

8.6 Απομείωση Αξίας μη χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 
 

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. Σε 

περίπτωση μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, η ζημιά απομείωσης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της 
υπεραξίας που έχει αναγνωριστεί για αυτή τη μονάδα και κατόπιν στα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού σε 

αναλογική βάση. 
 

Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης. Η ζημιά απομείωσης που έχει 

αναγνωριστεί για την υπεραξία δεν επιτρέπεται να αναστραφεί σε μεταγενέστερη περίοδο. Αναφορικά με τα 
υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού, σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης διενεργείται 

επισκόπηση της ζημιάς απομείωσης προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει μειωθεί. 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. 

 

8.7 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. 
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(α) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 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.  

(β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων 

 

Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για 

εμπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα.  Περιουσιακά 
στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για 

εμπορία ή αν αναμένεται να πωληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης. Η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα 

διακρατήσει ως την λήξη τους.  Η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 

αυτήν την κατηγορία, είτε δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στο 
μη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 

μήνες από την ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που 

είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό 
στοιχείο. Οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τις 

επενδύσεις λήγουν ή μεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και 

ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
 

Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.   
Τα διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της 

Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων μετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.  
 

Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της 

εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 
Συνολικών Εισοδημάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων την περίοδο που 

προκύπτουν. 
 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας 

χρηματοοικονομικών στοιχείων που ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα 
αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των διαθέσιμων προς 

πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μεταφέρονται 
στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων.  

 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς 

αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, η 
Εταιρεία προσδιορίζει τις εύλογες αξίες με τη χρήση μεθόδων αποτίμησης. Οι μέθοδοι αποτίμησης 

περιλαμβάνουν την χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιμα στοιχεία και μεθόδους 
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προεξόφλησης ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριμένες συνθήκες 

του εκδότη. 
 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης κατά πόσο υπάρχει 

αντικειμενική ένδειξη ότι ένα  χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στη 
λογιστική του αξία.  Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση, σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της μετοχής χαμηλότερα από το 
κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη απομείωσης της αξίας.  Αν στοιχειοθετείται απομείωση της αξίας, η 

συσσωρευμένη ζημιά που υπολογίζεται σαν η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας 

εύλογης αξίας μείον οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στην 
Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων, μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην 

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται 
στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων δεν αναστρέφονται μέσω της Κατάστασης Συνολικών 

Εισοδημάτων. 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία χάνει τον έλεγχο επί 

των συμβατικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο στοιχείο αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν τα δικαιώματα 

λήγουν ή μεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές 
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται όταν η συμβατική δέσμευση της Εταιρείας για 

καταβολή μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων λήγει, ακυρώνεται ή εξαλείφεται. 

Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο τρίτο 
(δανειστή) με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας υποχρεώσεις 

διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε από-αναγνωρίζεται η υφιστάμενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η 
διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
εμφανίζεται στη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, μόνο όταν η Εταιρεία έχει το νομικό δικαίωμα και 

προτίθεται να προβεί στον ταυτόχρονο διακανονισμό της απαίτησης και υποχρέωσης στο καθαρό ποσό. 

 
Έξοδα και έσοδα συμψηφίζονται μόνο αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τα πρότυπα ή όταν αφορούν κέρδη ή 

ζημιές που προέκυψαν από μία ομάδα παρόμοιων συναλλαγών, όπως συναλλαγές εμπορικού 
χαρτοφυλακίου. 

 

8.8 Αποθέματα  

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 

κόστος των πρώτων υλών καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας. 
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

 
8.9 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 στα 
αποτελέσματα. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς 

απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μην διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες 
οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. 
 



 
 

 26 

8.10 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. 

 
8.11 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς πώληση 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία  
(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που η Εταιρεία σκοπεύει να πουλήσει εντός 

ενός έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”.  
 

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη χαμηλότερη 
αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα προς πώληση, και 

την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως 

“κρατούμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την 
πώληση  και επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται 

στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
 

Η Εταιρεία δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς πώληση. 

 
8.12 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 τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

 

8.13 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 στα αποτελέσματα 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. 
 

8.14 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 
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Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους 

αναβαλλόμενους φόρους και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.  
 

 Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών Καταστάσεων Οικονομικής Θέσης 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 εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις 
φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τις 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 στην 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. Η εταιρία για λόγους συντηρητικότητας δεν υπολογίζει 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί των προσωρινών διαφορών που προκύπτουν από προβλέψεις 
για επισφαλείς απαιτήσεις. 

 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 
ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων 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. 
 

8.15 Παροχές στο προσωπικό 

 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 
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Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 
 

(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 στη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των 

περιουσιακών  στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα 
αναλογιστικά κέρδη και ζημίες. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 

ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit 
credit method). Το επιτόκιο προεξόφλησης προσδιορίστηκε με βάση την καμπύλη επιτοκίων κυβερνητικών 

ομολόγων της ζώνης του Ευρώ που δημοσιεύει η ΕΚΤ με ημερομηνία 31/12/2013. Το κόστος προϋπηρεσίας 

καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος 

εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος 
προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

 
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 
ημερομηνία συν ταξιοδοτήσεως. 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. 
 

8.16 Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν: 
 Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 

παρελθόντος, 

 Είναι πιθανόν ότι θ’ 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 την 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 
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ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων. 
 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 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 περιουσιακού 

στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών 
είναι πιθανή. 

 

8.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρή από τους 

ανακτώμενους φόρους και εκπτώσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 

(α) Παροχή υπηρεσιών 

 
Η Εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες ασθενείς-πελάτες.  Τα  έσοδα λογίζονται με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της υπηρεσίας στο καθαρό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί ανά κατηγορία.   

 

 (β) Έσοδα από τόκους 

 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο 

ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί 

της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

 

(ε) Έξοδα 

 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που πραγματοποιούνται 
για  λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του 

μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 
8.18 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 της Εταιρείας. 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. 

 

8.19 Μισθώσεις 
 

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

σταθερή μέθοδο (αναλογικά) κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 
 

(β) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

 
Μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της 

ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές 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 στα αποτελέσματα χρήσης 
κατά την διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. Τα πάγια για τα οποία έχουν συναφθεί  χρηματοδοτικές 

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. 
 

8.20 Κέρδη Ανά Μετοχή 
 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσης με το μέσο 

σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας το 

μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές. 
 

Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους 
μετόχους της Εταιρείας (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των μετατρέψιμων μετοχών μετά φόρων) με τον μέσο 

σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο για την 

επίδραση των απομειούμενων μετατρέψιμων μετοχών). 
Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής 

περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για γεγονότα που έχουν 
μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους πόρους. 
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9. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

9.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στο ιστορικό 

κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν μειώσεις της αξίας τους. 
 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.  
 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, η Εταιρεία διενήργησε επενδύσεις συνολικής αξίας 204,3 χιλ € για 

αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο την απόκτηση ιατρό-μηχανολογικού 
εξοπλισμού και σε βελτιώσεις ή κατασκευές εγκαταστάσεων.  

 

 

 

Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν τα κατωτέρω ποσά, τα οποία η Εταιρία κατέχει ως μισθώτρια σύμφωνα 
με χρηματοδοτικές μισθώσεις: 

 

  

 

 
9.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της 31/12/2012 και της 31/12/2013 αναλύονται ως εξής: 

Μηχανήματα
Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2012 184.166,40 720.547,67 2.195,55 906.909,62

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (88.099,42)  (542.270,09) 0,00  (630.369,51)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2012 96.067,98 178.277,58 2.195,55 276.541,11

Προσθήκες 0,00 3.555,84 3.555,84

Λοιπές μεταφορές 0,00 0,00  (2.195,55)  (2.195,55)

Αποσβέσεις περιόδου  (28.160,26)  (45.508,92) 0,00  (73.669,18)

Λογιστική Αξία την 31/12/2012 184.166,40 724.103,51 0,00 908.269,91

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (116.259,68)  (587.779,01) 0,00  (704.038,69)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2012 67.906,72 136.324,50 0,00 204.231,22

Μηχανήματα
Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2013 184.166,40 724.103,51 0,00 908.269,91

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (116.259,68)  (587.779,01) 0,00  (704.038,69)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2013 67.906,72 136.324,50 0,00 204.231,22

Προσθήκες 0,00 15.989,96 188.374,50 204.364,46

Αποσβέσεις περιόδου  (23.281,05)  (46.228,60) 0,00  (69.509,65)

Λοιπές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00

Λογιστική Αξία την 31/12/2013 184.166,40 740.093,47 188.374,50 1.112.634,37

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (139.540,73)  (634.007,61) 0,00  (773.548,34)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2013 44.625,67 106.085,86 188.374,50 339.086,03

Μηχανήματα
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/10/2012 184.166,40 0,00 184.166,40

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (88.099,42) 0,00  (88.099,42)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/10/2012 96.066,98 0,00 96.066,98

Αποσβέσεις περιόδου  (28.160,76) 0,00  (28.160,76)

Λογιστική Αξία την 31/12/2012 184.166,40 0,00 184.166,40

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (116.260,18) 0,00  (116.260,18)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2012 67.906,22 0,00 67.906,22

Μηχανήματα
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2013 184.166,40 0,00 184.166,40

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (116.260,18) 0,00  (116.260,18)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2013 67.906,22 0,00 67.906,22

Προσθήκες 0,00 188.374,50 188.374,50

Αποσβέσεις περιόδου  (23.281,05) 0,00  (23.281,05)

Λογιστική Αξία την 31/12/2013 184.166,40 188.374,50 372.540,90

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (139.541,23) 0,00  (139.541,23)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2013 44.625,17 188.374,50 232.999,67
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9.3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

 

Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής : 
 

  

 

9.4 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές 

φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  
 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία έχει υπολογιστεί με βάση τον αναμενόμενο ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 

κατά τον χρόνο ωρίμανσης της φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης. Για τον υπολογισμό της 
αναβαλλόμενης φορολογίας της χρήσης 2013 χρησιμοποιήθηκε ο φορολογικός συντελεστής 26%. 

Βάσει των διατάξεων του Ν. 4110/23.01.2013 διευκρινίζεται ότι για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 

του άρθρου 101, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 26% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους. Οι 
διατάξεις αυτές ισχύουν βάσει του άρθρου 28 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά. Μετά την αλλαγή 
συμφώνα με τον ν.4110/2013 του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% η επίπτωση της μεταβολής 

αυτής υπολογίζεται για την Εταιρία σε 871€ περίπου 

 
Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναφορικά με μεταφερόμενες ζημίες 

ύψους € 9.595,7 έως 31.12.2012 
 

 
9.5 Αποθέματα 

 

Άδειες
Λογισμικά 

Προγράμματα
Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2012 17.945,03 15.945,23 33.890,26

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (4.486,21)  (14.812,02)  (19.298,23)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2012 13.458,82 1.133,21 14.592,03

Προσθήκες 1.356,81 1.666,65 3.023,46

Λοιπές κινήσεις 0,00 2.195,55 2.195,55

Αποσβέσεις περιόδου  (6.340,04)  (990,40)  (7.330,44)

Λογιστική Αξία την 31/12/2012 19.301,84 19.807,43 39.109,27

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (10.826,25)  (15.802,42)  (26.628,67)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2012 8.475,59 4.005,01 12.480,60

Άδειες
Λογισμικά 

Προγράμματα
Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2013 19.301,84 19.807,43 39.109,27

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (10.826,25)  (15.802,42)  (26.628,67)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2013 8.475,59 4.005,01 12.480,60

Προσθήκες 3.616,20 5.972,91 9.589,11

Αποσβέσεις περιόδου  (8.148,14)  (1.769,73)  (9.917,87)

Λογιστική Αξία την 31/12/2013 22.918,04 25.780,34 48.698,38

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (18.974,39)  (17.572,15)  (36.546,54)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2013 3.943,65 8.208,19 12.151,84

31/12/2013 31/12/2012

Εγγυήσεις 1.880,60 3.937,23

Καθαρή Λογιστική Αξία 1.880,60 3.937,23

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Υπόλοιπο την 

1/1/2013

(Χρέωση)/Πίστωση στα 

αποτελέσματα 

συνεχιζ όμενων 

δραστηριοτήτων

(Χρέωση)/  

Πίστωση στην 

καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/2013

Υπόλοιπο την 

1/1/2012

(Χρέωση)/Πίστωση στα 

αποτελέσματα 

συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων

(Χρέωση)/  

Πίστωση στην 

καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/2012

Ενσώματα Πάγια (4.252,82) (12.634,40) 0,00 (16.887,22) (4.004,79) (248,03) 0,00 (4.252,82)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 1.866,35 0,00 1.866,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 7.642,21 16.478,77 6.144,37 30.265,35 10.654,41 1.522,20 (4.534,40) 7.642,21 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 388,89 157,79 0,00 546,68 166,40 222,49 0,00 388,89 

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και 

Υποχρεώσεων
3.778,28 5.868,51 6.144,37 15.791,16 6.816,02 1.496,66 (4.534,40) 3.778,28 
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Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  
Η Εταιρεία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. 
 

9.6 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

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

  
 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών 

των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η 

λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
Επιπλέον, ορισμένες από τις απαιτήσεις οι οποίες δεν έχουν υποστεί απομείωση βρίσκονται σε καθυστέρηση.  

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

  

Η κίνηση των προβλέψεων της Εταιρείας για τις μη εισπράξιμες απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

  

 
9.7 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής : 
 

  
 

 

31/12/2013 31/12/2012

Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα 216.709,00 189.313,45

Σύνολα 216.709,00 189.313,45

31/12/2013 31/12/2012

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 71.495,03 65.997,89

Εμπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 145.465,01 182.514,25

Επιταγές Εισπρακτέες 521,67 3.265,00

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (33.675,65) (8.607,00)

Σύνολα 183.806,06 243.170,14

Κυκλοφορούν ενεργητικό 183.806,06 243.170,14

Σύνολα 183.806,06 243.170,14

31/12/2013 31/12/2012

Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:

< 90 ημέρες 149.030,00 213.253,71

91 - 180 ημέρες 22.613,06 29.916,43

181 - 360 ημέρες 0,00 0,00

> 360 ημέρες 12.163,00 0,00

Σύνολο 183.806,06 243.170,14

31/12/2013 31/12/2012

Υπόλοιπο ανοίγματος (8.607,00) (5.960,88)

Πρόσθετες προβλέψεις (31.903,65) (2.646,12)

Εισπραχθείσες επισφάλειες 6.835,00 0,00

Υπόλοιπο κλεισίματος (33.675,65) (8.607,00)

31/12/2013 31/12/2012

Χρεώστες Διάφοροι 0,00 418,37

Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 551,56 80,49

Λοιπές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 2.173,14 4.104,00

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό 164,45 0,00

Λοιπές Απαιτήσεις 82.364,65 1.191,79

Εγγυήσεις 38.300,00 0,00

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 123.553,80 5.794,65
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9.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:  

  
 

 
 

9.9 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Την 31η Δεκεμβρίου 2013 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών ανήρχετο σε 20.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν 
εξοφληθεί πλήρως. 

 

 
 
9.10 Λοιπά Αποθεματικά 

 

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 

 

 

9.11 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

Η εταιρεία έχει την νομική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ άπαξ αποζημίωσης κατά την 

ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.  

Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής : 
 

31/12/2013 31/12/2012

Μετρητά στο ταμείο 132,00 132,00

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 12.365,36 24.046,90

Δεσμευμένες καταθέσεις 0,00 9.950,00

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 12.497,36 34.128,90

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 12.497,36 34.128,90

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 12.497,36 34.128,90

Αριθμός μετοχών Ονομαστική αξία Αξία κοινών μετοχών

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2012 20.000,00 2,93 58.600,00

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2012 20.000,00 2,93 58.600,00

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2013 20.000,00 2,93 58.600,00

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2013 20.000,00 2,93 58.600,00

Τακτικό 

αποθεματικο

Λοιπά 

αποθεματικά
Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2012 37.515,38 94,06 37.609,44

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2012 37.515,38 94,06 37.609,44

Τακτικό 

αποθεματικο

Λοιπά 

αποθεματικά
Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2013 37.515,38 94,06 37.609,44

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2013 37.515,38 94,06 37.609,44
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Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχει ως εξής: 

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων είναι: 

 

 
 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι: 

 

 

 

Οι σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν  για την αποτίμηση είναι οι ακόλουθες: 

 

 

Η επίδραση των μεταβολών σε σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές είναι : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προγράμματα 

καθορισμένων 

παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα)

Σύνολο

Προγράμματα 

καθορισμένων 

παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα)

Σύνολο

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών 116.405,20 116.405,20 38.211,06 38.211,06

116.405,20 116.405,20 38.211,06 38.211,06

31/12/2013 31/12/2012

Προγράμματα 

καθορισμένων 

παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα)

Σύνολο

Προγράμματα 

καθορισμένων 

παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα)

Σύνολο

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η Ιανουαρίου 38.211,05 38.211,05 53.272,05 53.272,05

Τρέχον κόστος απασχόλησης 54.844,10 54.844,10 4.841,00 4.841,00

Έξοδο τόκων 1.922,10 1.922,10 2.770,00 2.770,00

Eπανεκτίμηση - αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) από μεταβολές 

δημογραφικών παραδοχών
 (5.704,30)

 (5.704,30) 0,00 0,00

Eπανεκτιμήσεις - αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) από μεταβολές 

χρηματοοικονομικών παραδοχών
34.568,40

34.568,40  (22.672,00)  (22.672,00)

Παροχές πληρωθείσες  (7.436,60)  (7.436,60) 0,00 0,00

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 116.404,75 116.404,75 38.211,05 38.211,05

31/12/2013 31/12/2012 (Αναμορφωμένη)

Προγράμματα 

καθορισμένων 

παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα)

Σύνολο

Προγράμματα 

καθορισμένων 

παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα)

Σύνολο

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 54.844,10 54.844,10 4.841,00 4.841,00

Kαθαρός τόκος  πάνω στην υποχρέωση παροχών 1.922,10 1.922,10 2.770,00 2.770,00

Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων
56.766,20 56.766,20 7.611,00 7.611,00

31/12/2013 31/12/2012

Προγράμματα 

καθορισμένων 

παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα)

Σύνολο

Προγράμματα 

καθορισμένων 

παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα)

Σύνολο

Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε 

δημογραφικές παραδοχές  (5.704,30)  (5.704,30) 0,00 0,00

Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε 

χρηματοοικονομικές παραδοχές 34.568,40 34.568,40 22.672,00 22.672,00

Aπόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 

(εξαιρουμένων των ποσών που περιλαμβάνονται στον 

καθαρό τόκο) 0,00 0,00 0,00 0,00

Συνολικά έσοδα /(έξοδα) αναγνωρισμένα στα λοιπά 

συνολικά έσοδα 28.864,10 28.864,10 22.672,00 22.672,00

31/12/2013 31/12/2012

31/12/2013 31/12/2012

Προεξοφλητικό επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 3,94% 4,00%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,00% 2,00%

Πληθωρισμός 2,00% 2,00%
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Η επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 2012 λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

εργαζομένους», αφορά μόνο την κατάσταση Συνολικών και Λοιπών Συνολικών Εσόδων και την κατάσταση 

Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (βλέπε σημείωση 8.1.β Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού). Τα ίδια 

κεφάλαια και η υποχρέωση παροχών στο προσωπικό δεν έχει μεταβληθεί καθώς η εταιρεία κατά την 

31.12.2012 δεν είχε μη καταχωρημένα αναλογιστικά αποτελέσματα.   

 

9.12 Δανειακές υποχρεώσεις 
 

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

 

 
 

 
 

Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων έχουν ως εξής: 
 

 
 

 
 

1% -1%

Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση 

καθορισμένων παροχών 
(16.498,00) 16.498,00 

Προεξοφλητικό επιτόκιο

+ 1 έτος - 1 έτος 

Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση 

καθορισμένων παροχών 
4820 -4820

Eκτιμώμενο προσδόκιμο ζωής

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2013 31/12/2012

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 90.675,63 17.800,94

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 90.675,63 17.800,94

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2013 31/12/2012

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 58.987,46 29.512,53

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 58.987,46 29.512,53

Δανειακές υποχρεώσεις 

την 31/12/2013

Υποχρεώσεις 

χρηματοδοτικής 

μίσθωσης

Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 58.987,46 58.987,46

Μεταξύ  1 έτους και  2 ετών 45.272,09 45.272,09

Μεταξύ  2 ετών και  3 ετών 45.403,54 45.403,54

149.663,09 149.663,09

Δανειακές υποχρεώσεις 

την 31/12/2012

Υποχρεώσεις 

χρηματοδοτικής 

μίσθωσης

Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 29.512,53 29.512,53

Μεταξύ  1 έτους και  2 ετών 17.800,94 17.800,94

47.313,47 47.313,47
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Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού της Εταιρείας για τη χρήση 2013 και 2012, είναι τα 
παρακάτω: 

 

9.13 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

  

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

 
 

9.14 Φόροι Εισοδήματος πληρωτέοι 
 

Δεν υπάρχει υποχρέωση φόρου εισοδήματος για τη τρέχουσα και τη προηγούμενη χρήση. 

 

9.15 Προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις που αφορούν την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες νομικές ή 

τεκμαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισης 

τους μέσω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. 
Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον 

υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονομικών οφελών. 
 

 
 

 
 

Ελάχιστες 

μελλοντικές 

καταβολές

Παρούσα αξία 

ελάχιστων 

μελλοντικών 

καταβολών

Ελάχιστες 

μελλοντικές 

καταβολές

Παρούσα αξία 

ελάχιστων 

μελλοντικών 

καταβολών

Εως 1 έτους 69.494,86 58.987,46 32.152,16 29.512,53 

Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 98.698,72 90.675,63 19.468,16 17.800,94 

Σύνολο Ελάχιστων 

μελλοντικών καταβολών
168.193,58 149.663,09 51.620,32 47.313,47 

Μείον: Ποσά που αποτελούν 

χρηματοοικονομικά έξοδα
(18.530,49) 0,00 (4.306,85) 0,00 

Σύνολο παρούσας αξίας 

ελάχιστων μελλοντικών 

καταβολών

149.663,09 149.663,09 47.313,47 47.313,47 

31/12/2013 31/12/2012

31/12/2013 31/12/2012

€ €

Μακροπρόθεσμες Δανειακές 

Υποχρεώσεις
5,50% 2,73%

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές 

Υποχρεώσεις
5,50% 2,73%

31/12/2013 31/12/2012

Προμηθευτές 285.065,66 246.794,19

Προκαταβολές πελατών 0,00 391,00

Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 45.315,56 7.083,60

Λοιπές υποχρεώσεις 57.692,18 57.632,37

Σύνολο 388.073,40 311.901,16

Πρόβλεψη για 

έξοδο φόρου από 

ανέλεγκτες 

χρήσεις

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2012 1.000,00 1.000,00

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2012 1.000,00 1.000,00

Πρόβλεψη για 

έξοδο φόρου από 

ανέλεγκτες 

χρήσεις

Σύνολα

Υπόλοιπο αρχής την 1/1/2013 1.000,00 1.000,00

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2013 1.000,00 1.000,00
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9.16 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής : 
 

 
 

9.17 Πωλήσεις 

 

Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 

9.18 Κόστος Πωληθέντων 
 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

  

 
9.19 Έξοδα Διοίκησης/Διάθεσης 

 

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

31/12/2013 31/12/2012

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 197.200,00 198.556,81

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 31.168,71 26.629,45

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους 16.697,99 13.150,89

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 10,00 427,56

Δεδουλευμένα έξοδα 121.524,53 8.712,17

Λοιπές υποχρεώσεις 399,48 2.000,72

Σύνολο 367.000,71 249.477,60

31/12/2013 31/12/2012

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.292.874 1.245.600

Σύνολο 1.292.874 1.245.600

Κόστος 

Πωληθέντων

Κόστος 

Πωληθέντων

Συνταξιοδοτικές παροχές 51.444,10 4.540,86

Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 484.422,94 468.799,50

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 512.845,94 405.900,78

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 65.200,05 69.101,69

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 9.302,96 6.875,95

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 145.241,17 117.466,49

Παροχές τρίτων 38.894,47 21.738,56

Έξοδα τηλεπικοινωνιών 1.336,27 9.892,80

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 22.810,65 22.737,15

Φόροι και τέλη 1.457,62 3.578,83

Προβλέψεις 28.295,28 0,00

Έπισκευές και συντηρήσεις 2.904,59 9.274,22

Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 1.777,51 1.382,42

Λοιπά έξοδα 28.880,91 34.160,22

Έξοδα μεταφοράς 4.553,01 6.018,47

Αναλώσιμα 288,63 0,00

Σύνολο 1.399.656,11 1.181.467,93

31/12/2013 31/12/12
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Οι αμοιβές των νομίμων ελεγκτών της εταιρείας ανέρχονταν για το 2013 σε € 5.698,00 πλέον ΦΠΑ. Το ποσό 
αυτό συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης και συγκεκριμένα στις αμοιβές και έξοδα τρίτων. 

 

9.20 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 
 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2013 και 2012 έχουν ως εξής: 
 

 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2013 και 2012 έχουν ως εξής: 

 
 

Τα λοιπά έσοδα του 2012 έχουν αναδιατυπωθεί σε σχέση με αυτά που αρχικά είχαν δημοσιευθεί στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2012 κατά το ποσό των € 22.672,00  εξαιτίας της επίδρασης της 

εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 (βλέπε παρ. 8.1.β Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού). 
 

 

 
9.21 Παροχές σε εργαζομένους 

  
Οι παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

Ο αριθμός των εργαζομένων κατά τις ημερομηνίες των Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2013 και 

31.12.2012 ήταν: 

 

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης

Συνταξιοδοτικές παροχές 3.290,67 109,69 290,46 9,68

Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 30.986,54 1.032,88 29.987,09 999,57

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 4.170,58 139,02 4.420,15 147,34

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 595,07 19,84 439,83 14,66

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 9.290,48 309,68 7.513,85 250,46

Παροχές τρίτων 2.487,92 82,93 1.390,53 46,35

Έξοδα τηλεπικοινωνιών 85,48 2,85 632,80 21,09

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 1.459,10 48,64 1.454,40 48,48

Φόροι και τέλη 93,24 3,11 228,92 7,63

Προβλέψεις 3.608,37 0,00 5.385,12 0,00

Έπισκευές και συντηρήσεις 185,79 6,19 593,23 19,77

Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 113,70 3,79 88,43 2,95

Λοιπά έξοδα 1.847,39 61,58 2.185,19 72,84

Έξοδα μεταφοράς 291,24 9,71 384,98 12,83

Αναλώσιμα 18,46 0,62 0,00 0,00

Σύνολο 58.524,03 1.830,52 54.994,98 1.653,66

31/12/2013 31/12/12

31/12/2013 31/12/2012

Έσοδα από Επιδοτήσεις 23.625,00 0,00

Λοιπά έσοδα 1.401,50 1.777,00

Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 25.026,50 1.777,00

31/12/2013 31/12/2012

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.296,72 263,05

Λοιπά έξοδα 1.524,05 2.052,48

Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης 2.820,77 2.315,53

31/12/2013 31/12/2012

Μισθοί και ημερομίσθια 393.892,21 380.782,54

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 115.578,52 112.183,08

Συντάξεις προγράμματα καθορισμένων παροχών 54.844,46 4.841,00

Λοιπά έξοδα προσωπικού 6.971,64 6.819,25

Σύνολο κόστους εργαζ ομένων 571.286,83 504.625,87

Αριθμός εργαζομένων 31/12/2013 31/12/2012

μισθωτοί 25 17
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9.22 Χρηματοοικονομικά κόστη / έσοδα 

 

Τα χρηματοοικονομικά κόστη / έσοδα αναλύoνται ως εξής : 
 

 

 

 

 
9.23 Φόρος εισοδήματος 

 

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής : 
 

 

 

9.24 Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 
 

Τα βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους 

μετόχους της εταιρίας (μετά από φόρους), με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών της 

Εταιρείας στην διάρκεια της περιόδου. Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή είναι ίδια με τα βασικά. 
 

 

9.25 Δεσμεύσεις 
 

Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων της εταιρείας λειτουργούντος ως μισθωτή. 

 

31/12/2013 31/12/2012

Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων 1.941,48 3.722,30

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
1.922,10 2.770,00

Λοιποί τόκοι έξοδα 0,00 1.274,69

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 3.863,58 7.766,99

31/12/2013 31/12/2012

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 49,26 310,39

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 49,26 310,39

31/12/2013
31/12/2012 

(Αναθεωρημένο)

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων  (5.868,51)  (1.496,66)

Σύνολο φόρου εισοδήματος 

συνεχιζ όμενης δραστηριότητας
 (5.868,51)  (1.496,66)

Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)
 (148.745,35)  (510,54)

Συντελεστής Φόρου 26% 20%

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου  (38.674)  (102)

Προς/γές για έξοδα που δεν 

εκπίπτουν για φορ/κούς σκοπούς

 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 8.642,05 4.786,60

 - Επίδραση από μεταβολές φορολογικού 

συντελεστή
 (30,63) 0,00

 - Λοιπά 24.193,86  (6.181,15)

Σύνολο φόρου συνεχιζ όμενων και 

διακοπεισών δραστηριοτήτων
 (5.868,51)  (1.496,66)

Καθαρά Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της 

εταιρείας  (165.596,67) 19.122,43

Μέσος Σταθμικός όρος κοινών μετοχών 20.000,00 20.000,00

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή  (8,2798) 0,9561

31/12/2013 31/12/2012
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Οι παρούσες αξίες των μελλοντικών πληρωτέων συνολικών μισθωμάτων σύμφωνα με τις συμβάσεις των 

χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής: 
 

 

 
 

Οι εγγυήσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2013 και την 31.12.2012, έχουν ως εξής:  

 

 
 

Οι λοιπές δεσμεύσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2013 και την 31.12.2012, έχουν ως εξής: 
 

 
 

9.26 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

  

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

πέραν των προβλέψεων που ήδη έχουν σχηματιστεί. Πιο αναλυτικά: 

 
A.  Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις 

  
Η Εταιρεία έχει περαιωθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Παραμένει ανέλεγκτη για τη διαχειριστική 

χρήση 2010. Για τις διαχειριστικές χρήσεις 2011-2013 έχει υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία προχωράει σε 
ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο 

παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η 
διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν 

δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της 

Εταιρείας. 
Κατά την τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τη διαχειριστική χρήση 2012 και 

χορηγήθηκε το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό από τον Νόμιμο Ελεγκτή. Από τον έλεγχο αυτό δεν 
προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που να έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρίας. 
Για την διαχειριστική χρήση 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994 και διενεργείται από τον 

31/12/2013 31/12/2012

Δεσμεύσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 58.987,46 29.512,53

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 98.698,72 17.800,94

Σύνολο δεσμεύσεων από χρηματοοικονομικές 

μισθώσεις
157.686,18 47.313,47

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 0,00 4.950,00

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 0,00 4.950,00

31/12/2013 31/12/2012

Εγγυήσεις

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 0,00 3.937,23

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιδοτούμενων 

επενδυτικών προγραμμάτων
28.350,00 0,00

Άλλες εγγυήσεις σε τρίτους 9.950,00 9.450,00

Eγγυήσεις διακοπεισών δραστηριοτήτων 0,00 0,00

Σύνολο εγγυήσεων 38.300,00 13.387,23

31/12/2013 31/12/2012

Λοιπές Δεσμεύσεις

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 37.918,05 28.746,55

Σύνολο λοιπών δεσμεύσεων 37.918,05 28.746,55
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ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη 

και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 
καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. 
 

9.27 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές  

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

 
 

 
 

 

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη. 

 

ΠΩΛΗΤΗΣ (Κολώνα)

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (Γραμμή) Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ A.E. ΛΗΤΩ Α.Ε.
ΑΛΦΑ LAB 

A.E.

Y-LOGIMED 

A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. 290.957,00 290.957,00

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 100.882,00 100.882,00

ΛΗΤΩ Α.Ε. 139.632,50 139.632,50

ΑΛΦΑ LAB A.Ε. 1.156,03 24.004,85 29.518,39 6.051,75 60.731,02

HYGEIA HOSPITAL TIRANA S.A. 19.945,00 19.945,00

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ 1.095,00 1.095,00

BIO-CHECK 22.018,00 22.018,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.156,03 24.004,85 29.518,39 574.529,50 6.051,75 635.260,52

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1-31.12.2013

ΠΩΛΗΤΗΣ (Κολώνα)

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (Γραμμή) Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε.
ΑΛΦΑ LAB 

A.E.

Y-LOGIMED 

A.E.

BIO-

CHECK
ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. 331.357,33 331.357,33

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 57.305,00 57.305,00

ΛΗΤΩ Α.Ε. 135.493,00 135.493,00

ΑΛΦΑ LAB A.Ε. 1.103,09 24.240,03 5.534,42 10,00 30.887,54

HYGEIA HOSPITAL TIRANA S.A. 1.300,00 1.300,00

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ 1.005,00 1.005,00

BIO-CHECK 14.602,00 14.602,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.103,09 24.240,03 541.062,33 5.534,42 10,00 571.949,87

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1-31.12.2012

ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Κολώνα)ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Γραμμή)ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ A.E.
ΑΛΦΑ LAB 

A.E.

Y-LOGIMED 

A.E.
BIO-CHECK ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 9.101,00 9.101,00

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 53.387,00 53.387,00

ΛΗΤΩ Α.Ε. 32.140,17 32.140,17

ΑΛΦΑ LAB AE 199.978,72 28.295,81 14.231,03 10,00 242.515,56

HYGEIA HOSPITAL TIRANA 16.935,00 16.935,00

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ 1.095,00 1.095,00

BIO-CHECK 34.980,00 34.980,00

ΣΥΝΟΛΟ 199.978,72 28.295,81 147.638,17 14.231,03 10,00 390.153,73

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31/12/2013
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Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη 

 
Οι παροχές προς τη Διοίκηση της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και τις 
οικογένειές τους). Τα βασικά διοικητικά μέλη αριθμούν σε 1 άτομο (για 2013 και 2012). 

 

10. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 
 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε 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 της Εταιρείας.  
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

 
 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 Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Η πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου  
όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις είναι με 

κυμαινόμενο επιτόκιο. Την 31η Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία ήταν εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς 
του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 
κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Κολώνα)ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Γραμμή)ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ 

A.E.

ΑΛΦΑ LAB 

A.E.

Y-LOGIMED 

A.E.

BIO-

CHECK
ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 22.880,00 22.880,00

ΜΗΤΕΡΑ A.E. 47.365,00 47.365,00

ΛΗΤΩ Α.Ε. 97.642,82 97.642,82

ΑΛΦΑ LAB AE 198.556,81 278,00 6.795,60 10,00 205.640,41

HYGEIA HOSPITAL TIRANA 1.300,00 1.300,00

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ 1.075,00 1.075,00

BIO-CHECK 18.378,25 18.378,25

ΣΥΝΟΛΟ 198.556,81 278,00 188.641,07 6.795,60 10,00 394.281,48

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31/12/2012

31/12/2013 31/12/2012

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 86.420,44 87.289,36

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 662,51 0,00

Σύνολο 87.082,95 87.289,36
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 10.2 Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των 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 βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους 
επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. 

 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2013 για την Εταιρεία αναλύεται 

ως εξής: 

 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2012 είχε ως εξής: 

 

 

 

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 περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά το ποσό των 227 χιλ €. H 

Εταιρεία για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος έχει λάβει τα εξής μέτρα: 
• Βελτίωση της ρευστότητας κατά το 2014, λόγω απορρόφησης του τμήματος Μοριακής Βιολογίας & 

Κυτταρογεννετικής του Μητέρα Α.Ε. και αύξησης του κύκλου εργασιών από νέες συνεργασίες (ήδη για το 

πρώτο δίμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2013). Η απορρόφηση των τμημάτων αυτών ολοκληρώθηκε τέλος του 2013, και αναμένεται πως οι 

συνέργειες από τη κίνηση αυτή θα φανούν στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας τα επόμενα έτη. 
• Περιορισμό λειτουργικού κόστους για το 2014 ώστε να μειωθούν οι  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της εταιρείας. 

 Τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης για τη προσέλκυση νέων πηγών εσόδων μέσω κατάλληλων 

ενεργειών της Διοίκησης της Εταιρείας 
• Βελτιστοποίηση διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας. 

Επιπλέον, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 καθίσταται 
αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 

2190/1920. περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρίας. Η εταιρία μέσω των μέτρων που 
αναφέρονται παραπάνω και προτίθεται να λάβει εντός των επόμενων ετών, υπολογίζει πως θα 

αποκατασταθεί τόσο η απαιτούμενη από τον Κ.Ν.2190/1920 σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μετοχικό 

Κεφάλαιο, όσο και η ρευστότητα της εταιρείας. Τέλος, αν στα επόμενα έτη τα μέτρα αυτά δεν αποδώσουν 

1% -1% 1% -1%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ 

φόρων)
 985  (985)  626  (626)

Καθαρή Θέση  985  (985)  501  (501)

31/12/2013 31/12/2012

Μεταβλητή Μεταβλητή

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

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 35.337,84 23.650,05 90.675,63 0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις 388.073,61 0,00 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 367.000,71 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 790.412,16 23.650,05 90.675,63 0,00

31/12/2013

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

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

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 14.600,24 14.912,29 17.800,94 0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις 311.901,16 0,00 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 249.477,60 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 575.979,00 14.912,29 17.800,94 0,00

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2012
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βάσει των σχεδίων της Διοίκησης της Εταιρείας, η πιθανότητα της αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θα 

επανεξεταστεί. 
 

 

10.3 Πιστωτικός Κίνδυνος 
 

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία τις ημερομηνίες 31.12.2013 και 31.12.2012 αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

Επίσης στον κάτωθι πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας που 
είναι σε καθυστέρηση, αλλά δεν έχουν απομειωθεί: 

 

 
 
10.4 Διαχείριση Κεφαλαίου 

 

Η Εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την 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 περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν. Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της 
κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία μπορεί να προσαρμόσει το ποσό των πληρωτέων μερισμάτων, να 

επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία 

για να μειώσει το δανεισμό. 
 

Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια 
μειωμένης εξασφάλισης, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται 

στη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2013 και 2012 αναλύεται ως εξής: 

 

 
  
11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοικήσεως είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 

τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Κατά 

τις εκτιμήσεις της Διοίκησης δεν αναμένονται στο επόμενο 12μηνο γεγονότα τα οποία θα προκαλέσουν 

Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων 31/12/2013 31/12/2012

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 12.497,36 34.128,90

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 183.806,06 243.170,14

Σύνολο 196.303,42 277.299,04

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία σε καθυστέρηση που δεν 

έχουν απομειωθεί

31/12/2013 31/12/2012

Εντός 3 μηνών 149.030,00 213.253,71

Από 3 έως 6 μήνες 22.613,06 29.916,43

Πάνω από 1 έτoς 12.163,00 0,00

Σύνολο 183.806,06 243.170,14

31/12/2013 31/12/2012

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (116.666,77)  48.931,19 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  (12.497,36)  (34.128,90)

Κεφάλαιο  (129.164,13)  14.802,29 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (116.666,77)  48.931,19 

Πλέον: Δάνεια  149.663,09  47.313,47 

Σύνολο κεφαλαίων  32.996,32  96.244,66 

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων (3,91)  0,15 
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ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της 

εταιρείας. 
 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 
 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΑΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ 

ΑΔΤ Χ606341 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΤ ΑΙ019698 

ΑΝΝΑ ΠΑΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΔΤ Ν009865 
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Δ. Στοιχεία και Πληροφορίες 

 

 

Έδρα: Γ. Αναστασίου 11, 11524, Αθήνα

Αρ. Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών 29368/01/Β/93/390

Αρμόδια εποπτική αρχή: Γ.Ε.Μ.Η. (Αρ: 1953001000)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μαυρέλος

Διευθύνων Σύμβουλος: Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος: Δημήτριος Καλαμπόκης

Μέλος: Ευστράτιος Κιρμουτσέλης

Μέλος: Γεώργιος Σκούρτης

Ημερομηνία Έγκρισης των ετήσιων

Οικονομικών Καταστάσεων:

Νόμιμος Ελεγκτής: Δημήτριος Δουβρής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 33921)

Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη-Με θέμα έμφασης

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: w w w .alab.gr

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)

Έμμεση μέθοδος (ποσά εκφρασμένα σε €)

20/3/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

αλφα LAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(δημοσιευμένα βάσει του κν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 

εταιρείας αλφα LAB ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επ ιλογή ή άλλη 

συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή 

απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.ΜΑΥΡΕΛΟΣ                         ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                 ΑΝΝΑ Κ. ΠΑΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Χ 606341            Α.Δ.Τ.: ΑΙ 019698 Α.Δ.Τ.: Ν  009865

Αρ. Αδ. ΟΕΕ: Α' 3910

1) Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 1.000,00 Ευρώ
που αφορά ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 2) Τα ποσά των εσόδων,
εξόδων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα
μέρη, όπως ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα: α) Έσοδα: €
574.529,50 β) Έξοδα: € 60.731,02, γ) Απαιτήσεις: € 147.638,17,δ)
Υποχρεώσεις: 242.515,56 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών
στελεχών και μελών της διοίκησης: € 87.082,95 3) Οι οικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» που έχει έδρα την Αθήνα, και
ενσωματώνεται με την μέθοδο ολικής ενοποίησης. 4) Οι ζημιές ανά
μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας επί του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού
των μετοχών της εταιρείας. 5) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης
2013 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις
20.03.2014 8) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος
της τρέχουσας ήταν 25 άτομα, ενώ της προηγούμενης χρήσης 17 άτομα.
6) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και το οικονομικό έτος 2010.
7) Στη χρήση 2013 έγινε αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών βάσει
του Νέου ΔΠΛ 19 <Παροχές Σε εργαζόμενους> (Σημ. 9.11 Οικ.
Καταστάσεων).

31/12/2013 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 339.086,03 204.231,22

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12.151,84 12.480,60

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 32.145,96 11.579,44

Αποθέματα 216.709,00 189.312,16

Απαιτήσεις από πελάτες 183.806,05 243.170,14

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 136.051,16 39.923,55

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 919.950,04 700.697,11

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 58.600,00 58.600,00

Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων (175.266,77) (9.670,10)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)  (116.666,77) 48.929,90

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 90.675,63 17.800,94

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 131.879,40 43.074,98

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 58.987,46 29.512,53

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 755.074,32 561.378,76

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.036.616,81 651.767,21

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 919.950,04 700.697,11

01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012

Κύκλος εργασιών 1.292.873,90 1.245.599,88

Μεικτά κέρδη (ζημίες)  (106.782,20) 64.131,94

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων  (144.931,03) 6.944,77

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  (148.745,35)  (511,83)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)  (142.876,84) 984,43

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας:  (142.876,84) 984,43

Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (β)  (22.719,83) 18.138,00

Συγκεντρωτικά σηνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους 

(α)+(β)  (165.596,67) 19.122,43

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας:  (165.596,67) 19.122,43

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (8,2798) 0,9561

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  (65.503,51) 87.945,68

31/12/2013 31/12/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 

01.01.2012 αντίστοιχα) 48.929,90 29.807,47

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (165.596,67) 19.122,43

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2013 και 

31.12.2012 αντίστοιχα)  (116.666,77) 48.929,90

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν 

τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
21.244,60 98.170,51

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων  (27.396,84)  (21.573,13)

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 27.343,92  (108.098,09)

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 

ενεργητικού
 (138.209,15)  (430,98)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 208.882,10 91.287,32

70.620,03  (38.814,88)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 91.864,63 59.355,63

Καταβληθέντες τόκοι  (1.941,48)  (4.996,99)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
89.923,15 54.358,64

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων  (204.364,46)  (3.555,84)

Αγορές ασώματων παγίων  (9.589,11)  (3.023,46)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 49,26 310,39

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
 (213.904,31)  (6.268,91)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα 188.374,50 0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις  (86.024,88)  (30.546,17)

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
102.349,62  (30.546,17)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
 (21.631,54) 17.543,56

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη χρήσης 34.128,90 16.585,34

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη χρήσης 12.497,36 34.128,90


