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A. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 
31ης Δεκεμβρίου 2012, 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 ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΝΩΝΥΝΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 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. 
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Έμφαση Θέματος 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στην γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 10.4 των 

Οικονομικών Καταστάσεων, η οποία αναφέρει ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, έχει καταστεί 

αρνητικό και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.2190/1920, περί 

της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Επιπλέον το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων 

με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της 

υποχρεώσεων. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου δεν έχουν ληφθεί από τους μετόχους 

της εταιρείας, τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποκατασταθούν τόσο η απαιτούμενη από τον Κ.Ν.2190/1920 

σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μετοχικό Κεφάλαιο, όσο και η ρευστότητα της εταιρείας. Στη σημείωση 

10.4 των Οικονομικών Καταστάσεων παρατίθενται τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η διοίκηση προκειμένου 

να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια. Η περιγραφείσα κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους 

αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. 

 

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, 13 Μαρτίου 2013 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

 

Δημήτρης Δουβρής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921 
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B. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

 «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε.»,  

δ.τ. «STEM HEALTH HELLAS S.A.» 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2012 ΈΩΣ 31/12/2012 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για τη χρήση του 2012, 

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 2013 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 1/1-31/12/2012 
 

Κατά τη διάρκεια του  2012, η διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες τόσο 
στην ελληνική, όσο και στις διεθνείς αγορές, προέβη σε μια σειρά επιλογών με γνώμονα την παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών και την αύξηση της αξίας της Εταιρείας.  

  
Η χρήση του 2012 χαρακτηρίζεται από τη σημαντική μείωση στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας που 

οφείλονται τόσο στον έντονο ανταγωνισμό αλλά και στις δυσμενείς συνθήκες στην ελληνική αγορά.  
 

Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της διοίκησης της Εταιρείας, αποσκοπούν στην επίτευξη των εξής στόχων:  1) 

τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Εταιρείας στην Ελλάδα εν μέσω ενός δυσμενέστατου οικονομικού 
περιβάλλοντος, 2) την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην  

Ελλάδα και  3) την εκμετάλλευση τυχόν επενδυτικών  ευκαιριών που ενδέχεται να προκύψουν. 
 

Η απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών στα εταιρικά στοιχεία είναι η ακόλουθη: 
 

2. Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
 
Κύκλος Εργασιών : Ο κύκλος εργασιών στην Εταιρεία μειώθηκε  κατά 10% κυρίως λόγω της γενικότερης 

κρίσης στην αγορά και ανήλθε σε € 1.599.807 έναντι € 1.777.782 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.  

 
Μικτά Κέρδη : Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε ζημία €740.031  έναντι ζημιών €842.132 την περυσινή 

περίοδο.  
 

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

αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), 
διαμορφώθηκαν σε ζημία € 936.724 έναντι ζημίας € 1.543.087  την χρήση 2011. 

 
Κέρδη (ζημίες) προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) : Τα λειτουργικά 

αποτελέσματα (EBIT), ανήλθαν σε ζημία ύψους € 1.426.577 έναντι ποσού ζημίας € 2.003.733 την 

προηγούμενη χρήση. 
 

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (ΕΒΤ) : Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες  € 1.537.395 
έναντι ζημίας ύψους € 2.069.638 την προηγούμενη χρήση 
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Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά από Φόρους: Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρείας για 

την τρέχουσα χρήση διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους € 1.531.713 έναντι επίσης ζημιών ύψους ποσού € 

2.060.309 την προηγούμενη χρήση. 
 

Ενσώματα Πάγια : Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας την 31.12.2012 ανέρχονταν σε € 594.539 και 
αντιστοιχούν στο 53% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης 

που ήταν € 800.122 και αντιστοιχούσαν στο 48% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας. 

 
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις : Οι Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις της Εταιρείας 

ανήλθαν σε € 340.924 έναντι € 368.651 την προηγούμενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του 
Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 30% έναντι 22%. 

 
Ίδια Κεφάλαια : Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε € -4.175.032 από € -2.643.319 το 2011. 

 

Καθαρός Δανεισμός : Ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμιακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα) ανήλθε σε ποσό 
€ 1.210.002 το 2012 από € 861.416 το 2011 και ο δείκτης καθαρού δανεισμού της προς τα αποτελέσματα προ 

φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε -1,29 το 2012, από -0,56 το 2011 εξαιτίας της αύξησης 
του δανεισμού.  

 

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις : Οι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις της Εταιρείας την 
31.12.2012 ανήλθαν σε € 3.398.033 έναντι € 2.834.293 το 2011.  

 
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες : Οι καθαρές ταμειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας ανήλθαν σε ποσό € -169.517 έναντι ποσού  € -108.382 την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 

 (Β) Σημαντικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Γεγονότα  
 

 Σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς  

Σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο του 2012 και επηρέασαν τις οικονομικές 

καταστάσεις είναι τα κάτωθι:  
 

Η εταιρεία τον Οκτώβριο του 2012, σύναψε επαγγελματική συνεργασία με την ιδιωτική μαιευτική κλινική 
Ολύμπιον στην Πάτρα, διεισδύοντας δυναμικά στην αγορά της Αχαΐας με ανταγωνιστικές τιμές. Η 

συγκεκριμένη συνεργασία είναι για συλλογή βλαστοκυττάρων από το εν λόγω μαιευτήριο με άμεση 

συνεργασία για την Εταιρεία, διατηρώντας και σχετικό απόθεμα kit (κουτί φύλαξης και μεταφοράς 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος και λώρου) εντός του νοσοκομείου.  

 
Η Εταιρεία συνέχισε και διεύρυνε την αποκλειστική συνεργασία για συλλογή βλαστοκυττάρων, επεξεργασία 

και αποθήκευση με την ιδιωτική κλινική του ομίλου ΥΓΕΙΑ, Hygeia Hospital Tirana S.A.  

 
Επιπλέον η Εταιρεία συνέχισε τη συνεργασία με την εταιρεία Hair Aplenty με σκοπό την έρευνα νέων 

εφαρμογών στην χρήση βλαστοκυττάρων και αναμένουμε αποτελέσματα εντός του 2013.  
 

Στον τομέα της έρευνας, συνεχίστηκε η εξάπλωση σε διαφορετικούς τομείς χρήσης βλαστοκυττάρων, όπως 

στον λιπώδη ιστό και για κοσμητικές και ορθοπεδικές επεμβάσεις. 
  

Επιπλέον η Εταιρεία κατά την διάρκεια του 2012 προχώρησε στην ενδυνάμωση του δικτύου πωλήσεων στην 
επαρχία της Ελλάδας με δυναμική παρουσία στην Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Σάμο και την Άρτα 

διατηρώντας το ήδη υπάρχον δίκτυο.  
 

Κατά τη διάρκεια του 2012 ζητήθηκαν από την εταιρεία προς χρήση δύο αλλογενείς μονάδες οι οποίες είναι 

αναρτημένες στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων CordMatch της εταιρείας Cytolon, οι οποίες όμως τελικά δεν 
χρησιμοποιήθηκαν λόγω μη ολικής ιστοσυμβατότητας δείγματος και λήπτη. 
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Με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και την καταπολέμηση των αθέμιτων 
πρακτικών ανταγωνισμού που επικρατούν στον τομέα της απομόνωσης και διατήρησης βλαστοκυττάρων το 

2012 η εταιρεία προέβει σε αναπροσαρμογή των τιμών της εντός των μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ για  

 την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντικού αίματος όπως και του 
ιστού ομφαλίου λώρου.  

 

 Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης  

H Εταιρεία αναμένεται να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία επαναδιαπίστευσης από τον οργανισμό 
πιστοποίησης FACT Netcord, για την διατήρηση της πιστοποίησης ποιότητας που της απεδόθη το 2010, όπως 

και να διαπιστευτεί για τα αλλογενή δείγματα (δωρεά). 
 
(Γ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Η Stem-Health Hellas δραστηριοποιείται ως οικογενειακή τράπεζα συλλογής απομόνωσης και διατήρησης  
βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος και ιστού του ομφαλίου λώρου. 

Η Stem-Health Hellas είναι η μοναδική τράπεζα βλαστικών κυττάρων στην Ελλάδα και η πρώτη ιδιωτική 
οικογενειακή τράπεζα στην Ευρώπη με διαπίστευση από τον διεθνούς κύρους οργανισμό FACT-NetCord για 

αυτόλογη και κατευθυνόμενη αλλογενή μεταμόσχευση. Η Stem-Health Hellas βρίσκεται σε διαδικασία 

διαπίστευσης και για τη δημόσια φύλαξη βλαστικών κυττάρων για μη συγγενή αλλογενή μεταμόσχευση. 

Ο FACT-NetCord είναι ο μοναδικός διεθνώς εξειδικευμένος οργανισμός διαπίστευσης, ο οποίος ελέγχει και 

θέτει πρότυπα σε όλα τα στάδια ποιότητας των τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος, εξασφαλίζοντας την 
άριστη ποιότητα των μοσχευμάτων  

Επί πλέον, η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με την Οδηγία 2004/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις 
Οδηγίες της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία. 

 
1. Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό  

Η Stem-Health Hellas δραστηριοποιείται στον τομέα της απομόνωσης και διατήρησης βλαστοκυττάρων 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος και βλαστοκυττάρων ομφαλίου λώρου προσφέροντας τις υψηλότερες 

προδιαγραφές ασφάλειας. Στον χώρο αυτό δραστηριοποιούνται είκοσι περίπου εταιρείες,  έτσι λειτουργεί σε 

ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των μαιευτηρίων 
ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, από τα οποία προκύπτει το 80% περίπου του κύκλου εργασιών της.  

Επίσης σε ξεχωριστή κατηγορία ανταγωνιστριών εταιρειών θα πρέπει να αναφέρουμε την «δημόσια» τράπεζα, 
η οποία παρότι δεν είναι άμεσα ανταγωνίστρια διότι προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες, (διατήρηση 

βλαστοκυττάρων για δημόσια χρήση και όχι για ιδιωτική) έχει κατορθώσει να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο 
της αγοράς εκμεταλλευόμενη κενά πληροφόρησης του κοινού αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από 

τις οικογενειακές τράπεζες διατήρησης βλαστοκυττάρων. 

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και την καταπολέμηση των αθέμιτων 
πρακτικών ανταγωνισμού που επικρατούν στον τομέα της απομόνωσης και διατήρησης βλαστοκυττάρων το 

2012 η εταιρεία προέβει σε αναπροσαρμογή των τιμών της εντός των μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ για  
 την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντικού αίματος όπως και του 

ιστού ομφαλίου λώρου.  

 
2. Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές 

ταμειακές ροές δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την μεταβολή των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων 

προκύπτει κυρίως από βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό σε Ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο, κρίνεται 
ωστόσο χαμηλός. 
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 τα μετά από φόρους αποτελέσματα και η καθαρή θέση της εταιρείας θα είχαν 
διαμορφωθεί κατά ποσό € 10.894 χαμηλότερα / υψηλότερα, αν τα επιτόκια του Ευρώ ήταν κατά 1%  

υψηλότερα / χαμηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως 

λόγω του υψηλότερου / χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με κυμαινόμενο 
επιτόκιο σε Ευρώ. 

 
3.  Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που 

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

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

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2012 για την Εταιρεία αναλύεται 

ως εξής: 

 
 
Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2011 είχε ως εξής: 

 

 
 

 

4. Πιστωτικός Κίνδυνος  
 
Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες 
αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας προέρχονται από ιδιώτες πελάτες.  

 
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες, καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία θεωρείται αμελητέος. 
 

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

 

 
 

 
 

Ποσά σε € 

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

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 90.197 42.378 0

Εμπορικές υποχρεώσεις 813.042 1.686.702

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 357.260 541.029 151.581 454.743

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 1.098.509

Σύνολο 1.260.499 3.368.618 151.581 454.743

31/12/2012

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

Ποσά σε € 

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

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 51.309 51.309 83.334

Εμπορικές υποχρεώσεις 908.916 1.625.137

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 209.551 90.689 108.222 324.664

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 761.754

Σύνολο 1.169.776 2.528.889 191.556 324.664

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2011

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα  21.082  86.290 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  340.924  368.651 

Σύνολο  362.006  454.941 
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5. Διαχείριση Κεφαλαίου 
 
Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

 να εξασφαλίσει την ικανότητα της  Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going-concern) και 

 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες, 

αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου. 
 

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

στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.  

 
Το Κεφάλαιο για τις χρήσεις 2012 και 2011 αναλύεται ως εξής:  

 

 
 

Κατά την λήξη της κλειόμενης χρήσεως η Εταιρεία εμφάνιζε αρνητικά Ιδία Κεφαλαία που διαμορφώθηκαν σε 

€-4.175.032 καθώς επίσης και το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας 
υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων. Συνεπώς ο δείκτης Κεφάλαια 

προς Σύνολο Κεφαλαίων δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω κατάστασης 
καθώς και για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής η Εταιρεία έχει προχωρημένες διαπραγματεύσεις για 

την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.  
 

Επιπλέον η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να θέσει, στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 

πρόταση αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου συνδυάζοντας την εισροή νέων κεφαλαίων καθώς και την 
κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων της προς τους βασικούς μετόχους (€ 1,49 εκ. περίπου).  

 
Ακόμα η Εταιρεία για να βελτιώσει την απόδοση της και να ενισχύσει το κεφάλαιο κίνησης της προχώρησε από 

την 1η Ιανουάριου του 2013 στον ανασχεδιασμό της τιμολογιακής και εμπορικής της πολιτικής.  

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

Η διοίκηση της Stem-Health Hellas αντιλαμβανόμενη έγκαιρα τις γενικότερες τάσεις και τις προκλήσεις από 
την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά και την σημαντική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας, προχώρησε 

άμεσα σε προσαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού. 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

σε καθυστέρηση που δεν έχουν 

απομειωθεί

31/12/2012 31/12/2011

Εντός 3 μηνών  93.082  102.019 

Από 3 έως 6 μήνες  143.629  157.418 

Από 6 μήνες έως 1 έτος  104.213  109.214 

Σύνολο  340.924  368.651 

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (4.175.032)  (2.643.319)

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  (21.082)  (86.290)

Κεφάλαιο  (4.196.114)  (2.729.609)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (4.175.032)  (2.643.319)

Πλέον: Δάνεια  1.231.084  947.706 

Σύνολο κεφαλαίων  (2.943.948)  (1.695.613)

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων - -
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Σήμερα βρισκόμαστε στη διαδικασία υλοποίησης δημοσιονομικών μέτρων και αυστηρού ελέγχου από το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) και τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πιστή εφαρμογή 

τους με στόχο τη δραστική μείωση του Δημόσιου Χρέους, την εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών 

(ασφαλιστικό, άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, περιστολή δημοσίου τομέα, κτλ) και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής 

προσαρμογής, που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.), το Δ.Ν.Τ και τις χώρες της Ευρωζώνης εκτιμάται ότι θα επιφέρουν 

ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας μετά το 2013.  

 
Συνεπώς, η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας, εντός της οποίας πραγματοποιείται περίπου το σύνολο των 

εσόδων της Εταιρείας, θα καθυστερήσει χρονικά σε σχέση με την ανάκαμψη των αναπτυγμένων οικονομιών.      
 

Επιπροσθέτως σε αυτή τη δύσκολη χρονιά για την Ελληνική Οικονομία, η Εταιρεία θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
τις αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας που έχουν ανακοινωθεί, όπως η επιδείνωση της 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, η αύξηση της ανεργίας, η 

μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, οι περιορισμοί χρηματοδότησης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε 
καταναλωτές και επιχειρήσεις, η αύξηση του πληθωρισμού και η αύξηση του λειτουργικού κόστους από την 

αύξηση της έμμεσης φορολογίας (Φ.Π.Α, Ε.Φ.Κ, κτλ). Τέλος οι αυξανόμενοι περιορισμοί ρευστότητας, 
αναμένεται ότι θα καταστήσουν τις επιχειρηματικές συνθήκες στην Ελλάδα ιδιαιτέρως απαιτητικές, κάτι που 

αναμένουμε να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2013.   

 
Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι οι προοπτικές για τον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία για το 

2013, αλλά και το μεσοπρόθεσμο διάστημα είναι συνυφασμένες με την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας. Η 
τρέχουσα οικονομική ύφεση και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες συνθέτουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας 

και επηρεάζουν το σύνολο των κλάδων της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου και προφανώς και 
της Εταιρείας. 

 

Η διοίκηση της Εταιρείας αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και τις προκλήσεις της εγχώριας αγοράς και 
σε συνδυασμό με τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών για νέες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες έχει 

υιοθετήσει την πολιτική της συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών της Εταιρείας δίνοντας έμφαση στη 
βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της Εταιρείας και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. 

Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει να κινείται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των συμμετεχόντων 

της επιχείρησης, επικεντρώνοντας στην εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, την επένδυση σε 
τεχνολογία αιχμής, τη διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών σε εξειδικευμένες αγορές έχοντας πάντα στο επίκεντρο 

την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία  και το περιβάλλον. 
 

Η Εταιρεία προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα θέτει για το 2013 ως προτεραιότητες τη διατήρηση των θέσεων 

εργασίας, τη μείωση του δανεισμού, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση χρηματοροών.  
 

Η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη στρατηγική της ώστε να αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης αλλά και να εκμεταλλευθεί τυχόν ευκαιρίες που θα 

δημιουργηθούν.  
 

(Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και 

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

 
 

ΠΩΛΗΤΗΣ (Κολώνα)

Δ.Θ.Κ.Α 

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε.

STEM 

HEALTH A.E.

STEM 

HEALTH 

HELLAS A.E.

HYGEIA 

HOSPITAL 

TIRANA ShA

Y-LOGIMED 

A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

2.400 2.400

53.937 39.572 260.346 16.852 370.707

85.188 85.188

53.937 39.572 0 260.346 87.588 0 16.852 458.295

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012 - 31.12.2012

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (Γραμμή)

STEM HEALTH A.E.

STEM HEALTH HELLAS A.E.

HYGEIA HOSPITAL TIRANA ShA

ΣΥΝΟΛΟ
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Συναλλαγές και Υπόλοιπα με λοιπά συνδεδεμένα μέρη  

 

 
 

 
(ΣΤ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Για τη χρήση του 2012, η  Εταιρεία λόγω της ύπαρξης ζημιών δεν προβαίνει σε διανομή μερίσματος. 

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012 έχει 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.stemhealth.gr και  www.hygeia.gr. 

 
 

 
 

 

 
Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2013 

 
 

 

 
 

 
 

Πολίτης Γεώργιος                                                                      Νικολαΐδης Νικόλαος-Αντώνιος 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                                        Διευθύνων Σύμβουλος 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Κολώνα)

Δ.Θ.Κ.Α 

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε.

STEM 

HEALTH A.E.

STEM 

HEALTH 

HELLAS A.E.

HYGEIA 

HOSPITAL 

TIRANA ShA

Y-LOGIMED 

A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

6.300 6.300

5.954 5.954

56.353 56.353

0

192.598 747.115 51.658 778.256 65.928 1.835.555

21.125 21.125

192.598 747.115 51.658 778.256 89.732 0 65.928 1.925.287

HYGEIA HOSPITAL TIRANA ShA

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΗΤΩ Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31.12.2012

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Γραμμή)

STEM HEALTH A.E.

STEM HEALTH HELLAS A.E.

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 31/12/2012

Αγορές Παγίων 0

Λοιπές δαπάνες 0

Υποχρεώσεις 29.648

http://www.stemhealth.gr/
http://www.hygeia.gr/
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

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 «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε., δ.τ. «STEM-HEALTH HELLAS SA» στις 26.03.2013 και έχουν 

δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στις διευθύνσεις www.stemhealth.gr και  
www.hygeia.gr, όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. 

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

Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη  μία γενική ενημέρωση για την 
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της 

οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών  της Εταιρίας, σύμφωνα με 
τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

  

http://www.stemhealth.gr/
http://www.hygeia.gr/
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1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  

Σημ. 31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια 9.1 594.539 800.122

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.2 110.354 259.916

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 9.3 12.692 12.457

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.4 0 26.869

Σύνολο 717.585 1.099.364

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αποθέματα 9.5 39.821 96.864

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9.6 340.924 368.651

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 9.7 4.638 15.825

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.8 21.082 86.290

Σύνολο 406.465 567.630

Σύνολο Ενεργητικού 1.124.050 1.666.994

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 9.9 500.000 500.000

Αποτελέσματα εις νέον (4.675.032)  (3.143.319)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (4.175.032) (2.643.319)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.4 0 32.551

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 9.10 36.141 35.377

Επιχορηγήσεις 0 0

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 9.11 0 83.334

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 9.12 27.500 27.500

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9.13 606.324 432.886

Σύνολο 669.965 611.648

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.14 2.499.744 2.534.053

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 9.11 1.231.084 864.372

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9.15 898.289 300.240

Σύνολο 4.629.117 3.698.665

Σύνολο Υποχρεώσεων 5.299.082 4.310.313

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.124.050 1.666.994

Ποσά σε € 
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

 

 

 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Σημ. 31/12/2012 31/12/2011

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Πωλήσεις 9.16 1.599.807 1.777.782

Κόστος πωληθέντων 9.18 (2.339.838)  (2.619.914)

Μικτό Κέρδος (740.031) (842.132)

Έξοδα διοίκησης 9.18 (228.599)  (267.262)

Έξοδα διάθεσης 9.18 (379.525)  (567.771)

Λοιπά έσοδα 9.19 15.198 104.469

Λοιπά έξοδα 9.19 (93.620)  (431.037)

Λειτουργικό κέρδος (1.426.577) (2.003.733)

Χρηματοοικονομικά κόστη 9.20 (110.841)  (65.938)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9.20 23 33

Κέρδη προ φόρων (1.537.395) (2.069.638)

Φόρος εισοδήματος 9.21 5.682 9.329

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους (1.531.713) (2.060.309)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

(Εγκ.34)
(936.724) (1.543.087)

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους (1.531.713) (2.060.309)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου πρό φόρων 0 0

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών 

συνολικών εσόδων
0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από 

φόρους
0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 

φόρων
(1.531.713) (2.060.309)

Ποσά σε € 
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3. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

 

 

Ποσά σε € 
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Κέρδη εις Νέον 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2011 500.000 (1.083.010) (583.010)

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 (2.060.309) (2.060.309)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 (2.060.309) (2.060.309)

Υπόλοιπο την 31/12/2011 500.000 (3.143.319) (2.643.319)

Υπόλοιπο την 1/1/2012 500.000 (3.143.319) (2.643.319)

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 (1.531.713) (1.531.713)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 (1.531.713) (1.531.713)

Υπόλοιπο την 31/12/2012 500.000 (4.675.032) (4.175.032)
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4. Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  

31/12/2012 31/12/2011

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζ όμενη δραστηριότητα (1.537.395) (2.069.638)

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από διακοπείσα δραστηριότητα 0 0

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 489.853 460.646

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού 12.199 10.987

Προβλέψεις 41.000 14.000 

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων (11.435) 0

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (23) (33)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 109.001 64.698

Σύνολο προσαρμογών 640.595 550.298

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τος 

μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
(896.800) (1.519.340)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 57.043 3.916

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (13.508) 176.661 

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 11.187 246.605

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 737.178 1.048.474

791.900 1.475.656 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (104.900) (43.684)

Καταβληθέντες τόκοι (64.617) (64.698)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (169.517) (108.382)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων (131.748) (247.112)

Αγορές ασώματων παγίων (2.960) 0 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 23 33

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (134.685) (247.079)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα 302.041 557.500

Δάνεια πληρωθέντα (9.671) (154.024)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (53.376) 0

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 238.994 403.476

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (65.208) 48.015 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
86.290 38.275

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 

από συνεχιζ όμενες δραστηριότητες
21.082 86.290

Ποσά σε € 
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5. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

H εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο 
«STEM-HEALTH HELLAS S.A.» ιδρύθηκε στις 19/11/2007 και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις  του ομίλου 

ΥΓΕΙΑ σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφόρος Κηφισίας στο Μαρούσι. Η 

ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.stemhealth.gr. H εταιρεία ιδρύθηκε από κοινού από την STEM 

HEALTH S.A. και την εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της «STEM HEALTH HELLAS S.A.» συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

καταστάσεις της εταιρείας «ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε». 

 
Η εταιρεία την 31/12/2012 απασχολούσε 35 υπαλλήλους. 

 

6. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 
 

6.1 Δήλωση Συμμόρφωσης 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2012 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η 

Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

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

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31/12/2012. 

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

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

όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 

 
6.2  Βάση Επιμέτρησης  

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

 

6.3  Νόμισμα Παρουσίασης 
 

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

 

6.4  Χρήση Εκτιμήσεων  
 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση 
κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της 

Διοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, 

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

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

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων που 
θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν το 

μέλλον και ως συνέπεια, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους 

λογιστικούς υπολογισμούς. 
 

 

http://www.stemhealth.gr/


ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε., 

δ.τ. «STEM-HEALTH HELLAS S.A.» 

 

 19 

 
6.5 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 
στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  

 
6.6 Αλλαγή στις Λογιστικές Πολιτικές 

 

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

31/12/2011, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2012. Στην 
παράγραφο 6.6.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί 

από την 1η Ιανουαρίου 2012, καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η 

Ιανουαρίου 2012, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο 6.6.2 
παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία 

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

6.6.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης ισχύος 
2012) 

Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 

 Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις 

γνωστοποιήσεις μεταφοράς χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011) 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να βελτιώσουν 

την κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν 
στην οντότητα που έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα 
δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου 

αναφοράς. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις  Οικονομικές Καταστάσεις.  

 
 Τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων 

στοιχείων του ενεργητικού» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2012) 

Τον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος». Η 

τροποποίηση αυτή παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις στοιχείων του ενεργητικού 
αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία 

ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδραση στις  Οικονομικές Καταστάσεις.  Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
τον Δεκέμβριο του 2012. 

 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Έντονος υπερπληθωρισμός / Αφαίρεση των 
σταθερών ημερομηνιών αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ 

(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011) 

Οι σχετικές τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς» εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές 

ημερομηνίες αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ με τον ορισμό της «ημερομηνίας 

μετάβασης στα ΔΠΧΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις 

Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε 

να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ γιατί το λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό 
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υπερπληθωρισμό. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2011. Προγενέστερη εφαρμογή 

επιτρέπεται. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις  Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση 

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

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

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

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα 

υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – Παρουσίαση 

στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012) 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των 

λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις  Οικονομικές 

Καταστάσεις.  Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012. 

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

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) 

Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση 

προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να 

αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη 

αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. 

Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της 

επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα 

επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε 

συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την 

επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη 

και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Η Διοίκηση 

της Εταιρείας προτίθεται να προβεί σε πρόωρη εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, αφού προηγηθεί η 

σχετική έγκριση του Προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» 

(Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», 

ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και 
Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται 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. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει 

τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 

27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές 
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Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν κοινό διακανονισμό (joint 

arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από 

Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». 

Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά 

τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς 

επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB 

εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα 

έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, ενώ προγενέστερη 

εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρεία δεν αναμένει να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις από την 

ημερομηνία έναρξης και μετά του προτύπου. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

 ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13 

παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον 

προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της 

εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την 

αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον 

προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει 

το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν 

αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το 

νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ 

προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις  Οικονομικές 

Καταστάσεις. Το προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

Εργαζόμενους». Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέματα αναγνώρισης και 

γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι νέες τροποποιήσεις 

έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 με προγενέστερη 

εφαρμογή να επιτρέπεται. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012. 

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

Επίγειου Ορυχείου» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2013) 

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 Διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, με 

προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της 

Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» – Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου 

αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρεία θα 

εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις  Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

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. Οι εν 

λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις  Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση 

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

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 την 

δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την 

μετάβαση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις  Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 (έκδοση τον Μάιο του 2012 – οι 

τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2013) 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 

5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί, 

Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 

11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται 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 

την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων 

συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις 

γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης 

συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε., 

δ.τ. «STEM-HEALTH HELLAS S.A.» 

 

 23 

τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) 

(εφαρμόζεται για της ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27. 

Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο 

«Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση 

κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. 

Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη 

αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, 

οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά 

κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με 

την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία 

μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2014, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση 

στις  Οικονομικές Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

7. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

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. 
 

7.1 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 του 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 Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης, καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 
 

Τα μη νομισματικά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία τους μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που 

ισχύει κατά την ημερομηνία προσδιορισμού της εύλογης αξίας τους. Οι συναλλαγματικές διαφορές από τα 

μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας 
και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 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 στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 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. 
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7.2 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  στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 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: 

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις και  εξοπλισμός 5 έτη 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 5 έτη 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 5 έτη 

  

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

βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 
 

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

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

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.  

 
7.3 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 έτη. Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού 
αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.  

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (εκτός της υπεραξίας): 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 ανέρχεται σε 5 χρόνια. 
 

7.4 Αποθέματα  

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 
κόστος των έτοιμων και ημιτελών προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να 

βρεθούν στο τρέχον σημείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους. Το κόστος των πρώτων υλών και των 

ετοίμων προϊόντων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των 
ετοίμων και ημιτελών προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας 

μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή 
τους. 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. 
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7.5 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών 

απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί 
υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η οικονομική δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και η 

αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της 
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 

προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η επάρκεια της πρόβλεψης επισκοπείται συχνά 
σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν 

την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 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. 
 

7.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, 

προθεσμιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας 
επενδύσεις. Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και 

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

μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 

 
7.7 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Η 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την 
αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. 

 
(α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 

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

καθαρά από φόρους. 
 

(β) Μερίσματα μετοχών 

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

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 
 

7.8 Δάνεια 

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

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 

σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται  στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων κατά τη 
διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

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

το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία 

κλεισίματος των Οικονομικών καταστάσεων. 
 

7.9 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

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 
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Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού της εταιρείας 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 τους 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 σύνταξης 

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 σύνταξης Κατάστασης 

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

της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 
 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 
 

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

 
7.10 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

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 στην 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 



ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε., 

δ.τ. «STEM-HEALTH HELLAS S.A.» 

 

 27 

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). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου.  
 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα 
και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων με εξαίρεση 
την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας 

των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων 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 συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν 
τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο 

δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 
αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία της 

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 

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

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

 

7.11 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 

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. 
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7.12 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους σχετικούς όρους. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν καταχωρείται 

και η επιχορηγούμενη δαπάνη έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση του εσόδου με τη δαπάνη. Οι κρατικές 
επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά παγίου εξοπλισμού, καταχωρούνται στις υποχρεώσεις και 

πιστώνονται στις αποσβέσεις σχετικές με το κόστος πωλήσεων, στην κατάσταση αποτελεσμάτων, με τη 
μέθοδο της σταθερής απόσβεσης σύμφωνα με τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των 

αντίστοιχων επιχορηγούμενων παγίων. 
 

7.13 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 
εξής: 

 
(α) Παροχή υπηρεσιών 

Τα  έσοδα από παροχή υπηρεσιών 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. 

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

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

δεδουλευμένη βάση. 

 
7.14 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. 
 

7.15 Μισθώσεις 

Η Εταιρεία είναι ο μισθωτής: 

(α) Λειτουργικές μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

(ιδιοκτήτη) ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για  λειτουργικές μισθώσεις 
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται ως έξοδα με βάση την 

σταθερή μέθοδο (αναλογικά) κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 

(β) 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 
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των χρηματοοικονομικών εξόδων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη 
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από 

χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στα Δάνεια. Οι τόκοι αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών 

Εσόδων της χρήσης κατά 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. 
 

Η Εταιρεία είναι ο εκμισθωτής: 

 Λειτουργικές μισθώσεις 

Στοιχεία του ενεργητικού τα οποία μισθώνονται σε τρίτους με λειτουργικές συμβάσεις περιλαμβάνονται στα 
μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, στη κατηγορία των ενσωμάτων παγίων και των επενδύσεων σε 

ακίνητα. Τα πάγια αυτά αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους όπως και τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία πάγια. Το έσοδο από τα ενοίκια αναγνωρίζεται στα έσοδα την 

περίοδο την οποία αφορούν σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση ενοικίασης.  
 

7.16 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 Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 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. 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. 
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 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 την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας και απαιτεί τις πιο 
δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε 

συνεχή βάση, βασιζόμενος 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 31/12/2012 η 
Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού (περαιτέρω πληροφορίες στη σημείωση 7.2). 
 

 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. 
 

 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 τον συνολικό προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο 

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

φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει 
αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη 

φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. 

 
Η Εταιρεία, προχώρησε κατά την εξεταζόμενη χρήση στην απεικόνιση της επίδρασης από τη αύξηση των 

φορολογικών συντελεστών στην αναβαλλόμενη φορολογία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατο 
κατατεθέν νομοσχέδιο προβλέπεται η εφαρμογή συντελεστή 26% στα κέρδη, που προκύπτουν από τις 

χρήσεις που ξεκινούν από 1.1.2013. 
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 Αβέβαιη έκβαση εκκρεμών επίδικων υποθέσεων 

Η Εταιρεία εξετάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης και προχωρεί σε διενέργεια προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρείας, 

βάσει στοιχείων από τη Νομική Υπηρεσία, τα οποία προκύπτουν βάσει των πρόσφατων εξελίξεων των 

υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
 

 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις επί Φορολογικών Ζημιών 

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. 
 

 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. 

 

 Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών 
του. Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση 

της Εταιρείας την 31/12/2012. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 
σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που 

περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους 
κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια 

μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 
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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 την 31.12.2012. 

 
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, η Εταιρεία δαπάνησε το ποσό των Ευρώ 132 χιλ., για αγορά 

ενσώματων παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 

 
 

Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν τα κατωτέρω ποσά, τα οποία η Εταιρεία κατέχει ως μισθωτής σύμφωνα 
με χρηματοδοτική μίσθωση πώλησης και επαναγοράς (sale and lease back). 

 

 
 

 

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2011 120.735 983.491 116.640 35.851 1.256.717

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 7.838 (389.143) (18.714) 0 (400.019)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2011 128.573 594.348 97.926 35.851 856.698

Προσθήκες 2.680 232.625 11.807 0 247.112

Αποσβέσεις περιόδου (31.198) (240.296) (32.070) 0 (303.564)

Λοιπές μεταφορές 0 36.812 (1.085) (35.851) (124)

Λογιστική Αξία την 31/12/2011 123.415 1.216.116 128.447 35.851 1.503.829

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (23.360) (592.627) (51.869) (35.851) (703.707)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2011 100.055 623.489 76.578 0 800.122

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2012 123.415 1.216.116 128.447 35.851 1.503.829

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (23.360) (592.627) (51.869) (35.851) (703.707)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2012 100.055 623.489 76.578 0 800.122

Προσθήκες 350 129.332 2.066 0 131.748

Αποσβέσεις περιόδου (31.369) (272.944) (33.018) 0 (337.331)

Λογιστική Αξία την 31/12/2012 123.765 1.345.448 130.513 35.851 1.635.577

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (54.729) (865.571) (84.887) (35.851) (1.041.038)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2012 69.036 479.877 45.626 0 594.539

Μηχανήματα Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2011 364.558 364.558

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (141.717) (141.717)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2011 222.841 222.841

Αποσβέσεις περιόδου (74.475) (74.475)

Λογιστική Αξία την 31/12/2011 364.558 364.558

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (216.192) (216.192)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2011 148.366 148.366

Μηχανήματα Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2012 364.558 364.558

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (216.192) (216.192)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2012 148.366 148.366

Αποσβέσεις περιόδου (74.474) (74.474)

Λογιστική Αξία την 31/12/2012 364.558 364.558

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (290.666) (290.666)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2012 73.892 73.892
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9.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της 31/12/2011 και της 31/12/2012 αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

9.3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής : 

 

 

9.4 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με τη χρησιμοποίηση 

των φορολογικών συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν κατά την ημερομηνία ανάκτησης ή 
διακανονισμού. Τα ποσά που εμφανίζονται  στην κατάσταση οικονομικής θέσης εκτιμάται ότι θα 

ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012. Για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης 
φορολογίας των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ο φορολογικός συντελεστής της χρήσης 

2012, ανέρχεται σε 20%. 

  
Για την Εταιρεία δεν έχουν αναγνωριστεί αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναφορικά με 

μεταφερόμενες ζημίες που ανέρχονται σε € 3.062 χιλ. περίπου. 

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

φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής :  

Ποσά σε € 

Λογισμικά 

Προγράμματα
Τεχνογνωσία Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2011 73.828 714.000 787.828

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (16.110) (345.600) (361.710)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2011 57.718 368.400 426.118

Λοιπές κινήσεις 0 (22.800) (22.800)

Αποσβέσεις περιόδου (14.282) (142.800) (157.082)

Λοιπές κινήσεις 0 13.680 13.680

Λογιστική Αξία την 31/12/2011 73.828 691.200 765.028

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (30.392) (474.720) (505.112)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2011 43.436 216.480 259.916

Λογισμικά 

Προγράμματα
Τεχνογνωσία Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2012 73.828 691.200 765.028

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (30.392) (474.720) (505.112)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2012 43.436 216.480 259.916

Προσθήκες 2.960 0 2.960

Αποσβέσεις περιόδου (14.282) (138.240) (152.522)

Λογιστική Αξία την 31/12/2012 76.788 691.200 767.988

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (44.674) (612.960) (657.634)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2012 32.114 78.240 110.354

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Εγγυήσεις 12.692 12.457

Καθαρή Λογιστική Αξία 12.692 12.457
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Μετά την αλλαγή συμφώνα με τον ν.4110/2013 του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% δεν 
υφίσταται  επίπτωση της μεταβολής αυτής για την εταιρεία.  

 

9.5 Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

 

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. 

 
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες δεν έχουν υποστεί απομείωση και βρίσκονται σε καθυστέρηση. 

 
Η ενηλικίωση των πελατών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Υπόλοιπο την 

1/1/2012

(Χρέωση)/Πίστωση 

στα αποτελέσματα 

συνεχιζ όμενων 

δραστηριοτήτων

Υπόλοιπο την 

31/12/2012

Υπόλοιπο την 

1/1/2011

(Χρέωση)/Πίστωση 

στα αποτελέσματα 

συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων

Υπόλοιπο την 

31/12/2009

Ενσώματα Πάγια (16.418) 16.418 0 (875) (15.544) (16.418)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 19.793 (19.793) 0 (19.014) 38.807 19.793

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 7.075 (7.075) 0 4.878 2.197 7.075

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (16.132) 16.132 0 - (16.132) (16.132)

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων (5.682) 5.682 0 (15.011) 9.328 (5.682)

31/12/2012 31/12/2011

Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα 39.821 96.864

Σύνολα 39.821 96.864

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 308.096 239.994

Εμπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 83.432 145.307

Επιταγές Εισπρακτέες 7.046 0

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (57.650) (16.650)

Σύνολα 340.924 368.651

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα 0 0

Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:

< 90 ημέρες 93.082 102.019

91 - 180 ημέρες 143.629 157.418

181 - 360 ημέρες 104.213 109.214

> 360 ημέρες 0 0

Σύνολο 340.924 368.651
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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 : 

 

 

9.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:  

 

 
 

9.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Την 31η Δεκεμβρίου 2012 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών ανήρχετο σε 500.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί 
πλήρως.  

 

 

9.10 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής για την Εταιρεία έχει ως εξής : 
 

 
 

 

31/12/2012 31/12/2011

Υπόλοιπο ανοίγματος (16.650) (2.650)

Πρόσθετες προβλέψεις (41.000) (14.000)

Υπόλοιπο κλεισίματος (57.650) (16.650)

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Χρεώστες Διάφοροι 0 2.110

Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 6 5

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό 2.151 0

Προπληρωθέντα έξοδα 2.481 13.710

Σύνολα 4.638 15.825

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Μετρητά στο ταμείο 4.156 2.421

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 16.926 83.869

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 21.082 86.290

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 36.141 35.377

Σύνολο 36.141 35.377

Ποσά σε € 

Τα ποσά που αναγνωρίζ ονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι :

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Σύνολο

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Σύνολο

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 10.359 10.359 8.387 8.387

Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 1.840 1.840 1.240 1.240

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές αναγνωρισμένα μέσα στο έτος (11.435) (11.435) 6.170 6.170

Ζημιές(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις - - (4.810) (4.810)

Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων 764 764 10.987 10.987

31/12/2012 31/12/2011
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές, που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής : 

 
 
 

9.11 Δανειακές υποχρεώσεις 

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

 
 

 
Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων της Εταιρείας, έχουν ως εξής : 

 
 
Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού της Εταιρείας για τις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές 

Υποχρεώσεις ήταν 8,15% (έναντι 6,75% το 2011).   
 
 

Τα ποσά που αναγνωρίζ ονται στον ισολογισμό είναι:

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Σύνολο

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Σύνολο

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών που είναι πλήρως 

ή εν µέρει χρηµατοδοτούµενες
36.141 36.141

35.377 35.377

Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στον ισολογισμό 36.141 36.141 35.377 35.377

31/12/2012 31/12/2011

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχουν ως εξής :

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Σύνολο

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Σύνολο

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 35.377 35.377 24.390 24.390

Κόστος απασχόλησης 10.359 10.359 8.387 8.387

Κόστος τόκων 1.840 1.840 1.240 1.240

Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη) (11.435) (11.435) 6.170 6.170

Παροχές πληρωθείσες - - (4.272) (4.272)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 36.141 36.141 35.377 35.377

31/12/2012 31/12/2011

31/12/2012 31/12/2011

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,00% 5,20%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,00% 3,50%

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2012 31/12/2011

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 83.334

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 0 83.334

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2012 31/12/2011

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 132.575 102.618

Τραπεζικός δανεισμός με εξασφαλίσεις 598.509 250.000

Τραπεζικός δανεισμός χωρίς εξασφαλίσεις 500.000 511.754

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.231.084 864.372

Ποσά σε € 

Ποσά σε € 

Ποσά σε € 

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2012

Υποχρεώσεις 

χρηματοδοτικής 

μίσθωσης

Τραπεζ ικός δανεισμός 

με εξασφαλίσεις

Τραπεζ ικός δανεισμός 

χωρίς εξασφαλίσεις

Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 132.575 598.509 500.000 1.231.084

132.575 598.509 500.000 1.231.084

Ποσά σε € 

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2011

Υποχρεώσεις 

χρηματοδοτικής 

μίσθωσης

Τραπεζ ικός δανεισμός 

με εξασφαλίσεις

Τραπεζ ικός δανεισμός 

χωρίς εξασφαλίσεις

Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 102.618 250.000 511.754 864.372

Μεταξύ  1 έτους και  2 ετών 83.334 0 0 83.334

185.952 250.000 511.754 947.706
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9.12 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. 

 

 

9.13 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της  Εταιρείας αφορούν έσοδα επομένων χρήσεων που σχετίζονται με 

την φύλαξη των βλαστοκυττάρων και λογιστικοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής 

υποχρέωσης φύλαξης (20 έτη).  

 

9.14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλεψη για 

έξοδο φόρου από 

ανέλεγκτες 

χρήσεις

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2011 27.500 27.500

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2011 27.500 27.500

Πρόβλεψη για 

έξοδο φόρου από 

ανέλεγκτες 

χρήσεις

Σύνολα

Υπόλοιπο αρχής την 1/1/2012 27.500 27.500

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2012 27.500 27.500

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 27.500 27.500

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 0 0

27.500 27.500

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Λοιπές Υποχρεώσεις 606.324 432.886

Σύνολο 606.324 432.886

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Προμηθευτές 697.545 911.487

Επιταγές Πληρωτέες 6.358 0

Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 1.795.841 1.622.566

Σύνολο 2.499.744 2.534.053

Ποσά σε € 
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9.15 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής : 

 

 

 

9.16 Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

9.17 Παροχές σε εργαζομένους  

Οι παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής: 
 

 

 

9.18 Έξοδα ανά λειτουργία 

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

 

 

 

 

31/12/2012 31/12/2011

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 39.315 20.045

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 217.469 65.447

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους 135.489 26.625

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 31.179 23.994

Λοιπές υποχρεώσεις 474.837 164.129

Σύνολο 898.289 300.240

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Πωλήσεις προϊόντων 0 26.860

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.599.807 1.750.922

Σύνολα από συνεχιζ όμενες δραστηριότητες 1.599.807 1.777.782

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Μισθοί και ημερομίσθια 729.345 940.387

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 207.153 258.422

Συντάξεις προγράμματα καθορισμένων παροχών 10.359 9.747

Λοιπά έξοδα προσωπικού 25.337 23.619

Αποζημιώσεις απόλυσης 0 4.272

Σύνολο κόστους εργαζ ομένων 972.194 1.236.447

Ποσά σε € 

Ποσά σε € 
Κόστος 

Πωληθέντων

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Κόστος 

Πωληθέντων

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές 0 10.359 0 10.359 0 9.747 0 9.747

Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 673.285 96.183 192.367 961.835 858.690 122.670 245.340 1.226.700

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 555.863 0 0 555.863 949.078 0 0 949.078

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 337.331 0 0 337.331 303.564 0 0 303.564

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 152.522 0 0 152.522 157.082 0 0 157.082

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 474.657 37.597 77.456 589.710 169.407 68.158 99.943 337.508

Παροχές τρίτων 0 0 21.109 21.109 45.215 25.221 32.708 103.144

Έξοδα τηλεπικοινωνιών 24.661 24.661 24.661 73.983 7.148 7.148 7.168 21.464

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 51.752 6.604 6.604 64.960 47.164 7.736 7.958 62.858

Φόροι και τέλη 0 0 3.774 3.774 3.239 0 285 3.524

Ασφάλιστρα 0 10.309 0 10.309 14.768 612 0 15.380

Έπισκευές και συντηρήσεις 63.122 0 6.553 69.675 43.296 0 1.762 45.058

Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 0 0 36.426 36.426 0 0 81.761 81.761

Λοιπά έξοδα 1.283 18.944 10.225 30.452 21.263 25.970 90.846 138.079

Δωρεές 0 0 350 350 0 0 0 0

Έξοδα μεταφοράς 5.362 0 0 5.362 0 0 0 0

Αναλώσιμα 0 23.942 0 23.942 0 0 0 0

Σύνολο 2.339.838 228.599 379.525 2.947.962 2.619.914 267.262 567.771 3.454.947

31/12/2012 31/12/11
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9.19 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής: 
 

 

 
Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής: 

 

 
 

9.20 Χρηματοοικονομικά κόστη / έσοδα  

Τα χρηματοοικονομικά κόστη / έσοδα αναλύονται ως εξής : 

 

 

9.21 Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής : 

 

31/12/2012 31/12/2011

Έσοδα από Ενοίκια 2.400 2.400

Έσοδα από Επιδοτήσεις 1.363 84.711

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις από αποζημίωση προσωπικού 11.435 0

Λοιπά έσοδα 0 17.358

Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 15.198 104.469

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 39.989 0

Προβλέψεις 41.000 14.000

Λοιπά έξοδα 12.631 417.037

Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης 93.620 431.037

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Tόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 86.349 32.856

Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων 11.868 18.109

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
1.840 1.240

Λοιποί τόκοι έξοδα 3.488 4.668

Προμήθειες Τραπεζών 7.296 9.065

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 110.841 65.938

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 23 33

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 23 33

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων (5.682) (9.329)

Σύνολο φόρου εισοδήματος 

συνεχιζ όμενης δραστηριότητας
(5.682) (9.329)

Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)
(1.537.395) (2.069.638)

Συντελεστής Φόρου 20% 20%

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου (307.479) (413.928)

Προ/γές για εισοδήματα που δεν 

υπόκεινται σε φορολογία

 - Ζημιές χρήσης για τις οποίες δεν 

αναγνωρίστηκε αναβαλ.φορολ.απαίτ.
301.797 413.928

Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν 

για φορ/κούς σκοπούς

 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 0 108.710

 - Λοιπά 0 (118.039)

Σύνολο φόρου συνεχιζ όμενων και 

διακοπεισών δραστηριοτήτων)
(5.682) (9.329)

Ποσά σε € 
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Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009 με Περαίωση Υποθέσεων βάσει του 
ν.3888/2010 απ’ όπου και προέκυψε πληρωτέος φόρος εισοδήματος συνολικού ποσού € 28.615 που 

αποδόθηκε εντός της χρήσης 2010. 

 
Για τη χρήση που έληξε την 31/12/2012 Εταιρείες και οι θυγατρικές τους στην Ελλάδα που οι ετήσιες 

οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 2190/1920, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του 

άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον 
ίδιο τον Νόμιμο Ελεγκτή που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

 

Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής εκδίδει στην Εταιρεία «Έκθεση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής την υποβάλει ηλεκτρονικά στο 

Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους νόμιμους ελεγκτές το Υπουργείο Oικονομικών θα επιλέξει 

δείγμα εταιρειών για έλεγχο. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και 

ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοχτώ (18) μηνών από την προθεσμία υποβολής από 
τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.  

 
Κατά την τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2011 και χορηγήθηκαν τα 

σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά. Από τον ανωτέρω έλεγχο δεν προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 
 

Για τη χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. Κατά την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

 

9.22 Δεσμεύσεις  

Δεσμεύσεις χρηματοοικονομικών μισθώσεων  

 
 

Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – της εταιρείας λειτουργούντος ως μισθωτή. 
 

Η Εταιρεία μισθώνει τα γραφεία στα οποία στεγάζεται και τον χώρο του εργαστηρίου της με λειτουργικές 
μισθώσεις που έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. Τα μελλοντικά 

ελάχιστα πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις συμβάσεις των λειτουργικών και χρηματοδοτικών 
μισθώσεων έχουν ως εξής: 

 

 

31/12/2012 31/12/2011

Δεσμεύσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 132.575 102.618

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 0 83.334

Σύνολο δεσμεύσεων από χρηματοοικονομικές μισθώσεις 132.575 185.952

Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 56.400 58.800

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 60.000 72.000

Άνω των  5 ετών 32.000 52.800

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 148.400 183.600

Ποσά σε € 
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9.23 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

 
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία έχει υποθέσεις εις βάρος της από εμπορικές συναλλαγές για τις οποίες δεν ενδέχεται να 

προκύψουν σημαντικές επιβαρύνσεις στις οικονομικές καταστάσεις επιπλέον έχει και ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις σε θέματα που μπορεί να προκύψουν από τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. Δεν αναμένεται 

να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις πέραν της πρόβλεψης ποσού 
27.500 € για διαφορές που μπορεί να προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο που ήδη έχουν 

σχηματιστεί. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας είναι οι χρήσεις 2010-2012. 

 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, 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, στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

της χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας. 
 

9.24 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές  

 

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

 

 
 

ΠΩΛΗΤΗΣ (Κολώνα)

Δ.Θ.Κ.Α 

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε.

STEM 

HEALTH A.E.

STEM 

HEALTH 

HELLAS A.E.

HYGEIA 

HOSPITAL 

TIRANA ShA

Y-LOGIMED 

A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

2.400 2.400

53.937 39.572 260.346 16.852 370.707

85.188 85.188

53.937 39.572 0 260.346 87.588 0 16.852 458.295

ΠΩΛΗΤΗΣ (Κολώνα)

Δ.Θ.Κ.Α 

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε.

STEM 

HEALTH A.E.

STEM 

HEALTH 

HELLAS A.E.

HYGEIA 

HOSPITAL 

TIRANA ShA

Y-LOGIMED 

A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

325.920 325.920

155.690 155.690

2.400 2.400

48.996 97.926 0 81.146 44.251 272.319

48.996 97.926 0 81.146 484.010 0 44.251 756.329

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2011 - 31.12.2011

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (Γραμμή)

STEM HEALTH A.E.

STEM HEALTH HELLAS A.E.

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

ΛΗΤΩ Α.Ε.

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012 - 31.12.2012

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (Γραμμή)

STEM HEALTH A.E.

STEM HEALTH HELLAS A.E.

HYGEIA HOSPITAL TIRANA ShA

ΣΥΝΟΛΟ
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Συναλλαγές και Υπόλοιπα με λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

 

 
 
 

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 Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

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

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

προβαίνοντας στη συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική της 

Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές του 
ανάγκες. Την 31η Δεκεμβρίου 2012, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου 

όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (Euribor 3-
μηνου).  

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Κολώνα)

Δ.Θ.Κ.Α 

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε.

STEM 

HEALTH A.E.

STEM 

HEALTH 

HELLAS A.E.

HYGEIA 

HOSPITAL 

TIRANA ShA

Y-LOGIMED 

A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

6.300 6.300

5.954 5.954

56.353 56.353

0

192.598 747.115 51.658 778.256 65.928 1.835.555

21.125 21.125

192.598 747.115 51.658 778.256 89.732 0 65.928 1.925.287

ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Κολώνα)

Δ.Θ.Κ.Α 

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε.

STEM 

HEALTH A.E.

STEM 

HEALTH 

HELLAS A.E.

HYGEIA 

HOSPITAL 

TIRANA ShA

Y-LOGIMED 

A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

18.954 18.954

126.353 126.353

0

135.375 707.428 121.658 630.330 48.220 1.643.011

135.375 707.428 121.658 630.330 145.307 0 48.220 1.788.318

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

ΛΗΤΩ Α.Ε.

STEM HEALTH A.E.

STEM HEALTH HELLAS A.E.

HYGEIA HOSPITAL TIRANA ShA

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΗΤΩ Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31.12.2011

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Γραμμή)

STEM HEALTH A.E.

STEM HEALTH HELLAS A.E.

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31.12.2012

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Γραμμή)

Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 31/12/2012 31/12/2011

Αγορές Παγίων 0 3.552

Λοιπές δαπάνες 0 4.292

Υποχρεώσεις 29.648 29.648
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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% (2011: +/-1%). 

 

 
 

10.2 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

 
Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις 

πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας προέρχονται από 

ιδιώτες πελάτες.  
Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 

έχουν απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής 
πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων.  

 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο 
πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία θεωρείται αμελητέος. 
 

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία την ημερομηνία της Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

 
 

10.3 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

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

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές 

περιόδους, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι 
μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται 

μηνιαία. 

 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2012 για την Εταιρεία αναλύεται 

ως εξής: 

1% -1% 1% -1%

Ποσά σε € 

Αποτέλεσμα χρήσης (προ 

φόρων)
 (10.894)  10.894  (9.529)  9.529 

Καθαρή Θέση  (10.894)  10.894  (9.529)  9.529 

31/12/2012 31/12/2011

Μεταβλητή Μεταβλητή

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα  21.082  86.290 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  340.924  368.651 

Σύνολο  362.006  454.941 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

σε καθυστέρηση που δεν έχουν 

απομειωθεί

31/12/2012 31/12/2011

Εντός 3 μηνών  93.082  102.019 

Από 3 έως 6 μήνες  143.629  157.418 

Από 6 μήνες έως 1 έτος  104.213  109.214 

Σύνολο  340.924  368.651 
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Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2011 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. 

 
10.4 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

 
Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

 να εξασφαλίσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going-concern) και 

 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες, 

αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου. 

 
Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των Ιδίων Κεφαλαίων πλέον των δανείων 

μειωμένης εξασφάλισης, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται 
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.  

 
Το Κεφάλαιο για τις χρήσεις 2012 και 2011 αναλύεται ως εξής:  

 

 
 
Κατά την λήξη της κλειόμενης χρήσεως η Εταιρεία εμφάνιζε αρνητικά Ιδία Κεφαλαία που διαμορφώθηκαν σε 

€-4.175.032 καθώς επίσης και το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας 
υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων. Συνεπώς ο δείκτης 

Κεφάλαια προς Σύνολο Κεφαλαίων δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω 

κατάστασης καθώς και για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής η Εταιρεία έχει προχωρημένες 
διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.  

 
Επιπλέον η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να θέσει, στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 

πρόταση αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου συνδυάζοντας την εισροή νέων κεφαλαίων καθώς και την 

κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων της προς τους βασικούς μετόχους (€ 1,49 εκ. περίπου).  

Ποσά σε € 

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

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 90.197 42.378 0

Εμπορικές υποχρεώσεις 813.042 1.686.702

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 357.260 541.029 151.581 454.743

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 1.098.509

Σύνολο 1.260.499 3.368.618 151.581 454.743

31/12/2012

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

Ποσά σε € 

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

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 51.309 51.309 83.334

Εμπορικές υποχρεώσεις 908.916 1.625.137

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 209.551 90.689 108.222 324.664

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 761.754

Σύνολο 1.169.776 2.528.889 191.556 324.664

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2011

Ποσά σε € 31/12/2012 31/12/2011

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (4.175.032)  (2.643.319)

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  (21.082)  (86.290)

Κεφάλαιο  (4.196.114)  (2.729.609)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (4.175.032)  (2.643.319)

Πλέον: Δάνεια  1.231.084  947.706 

Σύνολο κεφαλαίων  (2.943.948)  (1.695.613)

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων - -
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Ακόμα η Εταιρεία για να βελτιώσει την απόδοση της και να ενισχύσει το κεφάλαιο κίνησης της προχώρησε 

από την 1η Ιανουάριου του 2013 στον ανασχεδιασμό της τιμολογιακής και εμπορικής της πολιτικής.  

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία 
 

 Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό 

Η Stem-Health Hellas δραστηριοποιείται στον τομέα της απομόνωσης και διατήρησης βλαστοκυττάρων 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος και βλαστοκυττάρων ομφαλίου λώρου προσφέροντας τις υψηλότερες 

προδιαγραφές ασφάλειας. Στον χώρο αυτό δραστηριοποιούνται είκοσι περίπου εταιρείες,  έτσι λειτουργεί σε 
ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των μαιευτηρίων 

ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, από τα οποία προκύπτει το 80% περίπου του κύκλου εργασιών της.  

Επίσης σε ξεχωριστή κατηγορία ανταγωνιστριών εταιρειών θα πρέπει να αναφέρουμε την «δημόσια» 
τράπεζα, η οποία παρότι δεν είναι άμεσα ανταγωνίστρια διότι προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες  

(διατήρηση βλαστοκυττάρων για δημόσια χρήση και όχι για ιδιωτική) έχει κατορθώσει να αποσπάσει 
σημαντικό μερίδιο της αγοράς εκμεταλλευόμενη κενά πληροφόρησης του κοινού αναφορικά με τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες από τις οικογενειακές τράπεζες διατήρησης βλαστοκυττάρων. 

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και την καταπολέμηση των αθέμιτων 
πρακτικών ανταγωνισμού που επικρατούν στον τομέα της απομόνωσης και διατήρησης βλαστοκυττάρων το 

2012 η εταιρεία προέβει σε αναπροσαρμογή των τιμών της εντός των μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ για  
 την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντικού αίματος όπως και του 

ιστού ομφαλίου λώρου.  
 

 Κίνδυνος Τεχνολογικών Εξελίξεων 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διαπίστωση της ανάγκης για συνεχή αναδιοργάνωση ασκούν 
καθοριστική επίδραση στις υπηρεσίες της Εταιρείας. Οι επιστημονικές έρευνες και ανακαλύψεις στον τομέα 

της φύλαξης άλλα και της χρήσης των βλαστοκυττάρων υποχρεώνει την Εταιρεία στην συνεχή επένδυση 
στις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του, ώστε να είναι 

ενήμερο με τις εκάστοτε διεθνείς εξελίξεις του κλάδου.  

 
11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης που θα έπρεπε να 
ληφθούν υπόψη. 

 
 

 

 
                                                         Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2013 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΠΟΛΙΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΤ Μ 322901 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΑΔΤ Χ 202264 

ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΔΤ ΑΖ 088417  
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Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες 

 

 


