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A. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της BIO-CHECK ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας BIO-CHECK ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011, 
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 BIO-CHECK ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 
31

η
 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 6.1 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το γεγονός ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταρτιστεί με βάση την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 
Όπως σημειώνεται, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Οι ενέργειες της Διοίκησης αναφορικά 
με την αντιμετώπιση του θέματος αυτού αναφέρονται επίσης στη σημείωση 6.1 των οικονομικών καταστάσεων. Οι 
οικονομικές καταστάσεις δεν  περιλαμβάνουν οποιαδήποτε προσαρμογή η οποία είναι πιθανόν να προκύψει λόγω της 
παραπάνω αβεβαιότητας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
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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, 28 Μαρτίου 2012 

 

O Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

 

 

Δημήτρης Τσέλιος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36651 
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Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΤΗΣ«BIO-CHECK INT. A.E. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ » 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2011 ΈΩΣ 31/12/2011 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

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

κλειόμενη εταιρική χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011 την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για τη χρήση του 2011, σημαντικά 

γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης γίνεται 

περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά την οικονομική 

χρήση του 2012 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 1/1-31/12/2011 

 

Η ελληνική οικονομία διανύει τον πέμπτο χρόνο ύφεσης με τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη (μείωση του ΑΕΠ, αύξηση 

του ποσοστού ανεργίας) να είναι τα δυσμενέστερα της πρόσφατης ιστορίας, λόγω κυρίως της παρατεταμένης διάρκειάς 

τους. 

Η διοίκηση της εταιρείας αντιλαμβανόμενη το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, υιοθέτησε πρακτικές και πραγματοποίησε 

σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας. 

Παράλληλα προχώρησε σε σημαντικές συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες και εντάχθηκε στα συνεργαζόμενα 

διαγνωστικά κέντρα προκειμένου να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους των εταιρειών αυτών. 

Ακολούθως παραθέτονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για τη χρονιά που πέρασε. 

 

2. Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

 

Κύκλος Εργασιών : Ο κύκλος εργασιών του 2011 ανέρχεται στα 994 χιλ. Ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξης του  5,4% 

έναντι 1,05 εκ. Ευρώ το 2010. 

 

Μικτά Κέρδη : Τα μικτά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν κατά 44,1% στα 185 χιλ. Ευρώ, έναντι 330 χιλ. Ευρώ το 2010. 

Η εν λόγω μείωση συνδέεται άμεσα με τη μείωση του κύκλου εργασιών καθώς και με την αύξηση  του κόστους 

πωληθέντων. 

 

Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) : Οι ζημιές προ τόκων, φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  ανέρχονται στις -548,2 χιλ. Ευρώ το 2011, 

έναντι ζημιών -261,4 χιλ. Ευρώ το 2010. Το περιθώριο των κερδών προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στο -55,1%, έναντι -24,9% το 2010. 

 

Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) : Οι λειτουργικές ζημίες (EBIT) του 2011 διαμορφώθηκαν 

στις -670,2 χιλ. Ευρώ, έναντι -302,3  χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση. 
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 (EBIT margin) ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο -67,4%, σε σχέση με  -28,8% το 2010. 

 

Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) : Οι ζημιές προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στις -724,3 χιλ.  Ευρώ, από -311,6 χιλ. Ευρώ 

ζημίες το 2010. 

 

Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους : Οι ζημιές μετά φόρων της BIO-CHECK INT. AE ανήλθαν στις -740,8 χιλ. Ευρώ, έναντι 

ζημιών -302,9 χιλ. Ευρώ στη χρήση 2010. 

 

Ενσώματα Πάγια : Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας την 31.12.2011 ανέρχονταν σε 646 χιλ. Ευρώ και αντιστοιχούν στο 

63,3% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, έναντι 59,1% για τη χρήση του 2010. 

 

Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις :  Οι Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 276 χιλ. Ευρώ έναντι  271 χιλ. 

Ευρώ την προηγούμενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, το οποίο 

ανέρχεται σε 27,1% έναντι 27,4% το 2010. 

 

Ίδια Κεφάλαια : Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε -687 χιλ. Ευρώ το 2011 από -450 χιλ. Ευρώ το 2010. Να 

γράψουμε κάτι για την αύξηση, τι σκοπεύει να προτείνει το ΔΣ... 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις : Οι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις της Εταιρείας την 31.12.2011 ανήλθαν 

σε 1.526 χιλ. Ευρώ έναντι 1.218 χιλ. του 2010.  

 

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

δραστηριότητες της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε -784 χιλ. Ευρώ από 108 χιλ. Ευρώ του 2010. 

 

3. Παράγοντες δημιουργίας αξίας και μέτρησης επιδόσεων 

 

Η εταιρεία, προκειμένου να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητά της, εφαρμόζει χρηματοοικονομικούς 

δείκτες,  οι οποίοι χρησιμοποιούνται διεθνώς και οι οποίοι είναι: 

 

ROCE (Return on Capital Employed) - «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα 

κέρδη μετά φόρων και δικαιώματα μειοψηφίας με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, τα οποία είναι το άθροισμα 

του Μέσου Όρου της Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών και του Μέσου Όρου του συνόλου των δανειακών 

υποχρεώσεων των δύο τελευταίων ετών.  

Ο δείκτης για την εταιρεία ανήλθε, στην κλειόμενη χρήση σε -272,4% και στην προηγούμενη σε -184,5% 

 

ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά φόρων με το μέσο όρο της 

Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών. 

Ο δείκτης για την εταιρεία ανήλθε, στην κλειόμενη χρήση σε 130,3% και στην προηγούμενη σε 101,4% 

 

 

(Β) Σημαντικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Γεγονότα 

 

 Σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς  

Εντός του 2011 στην εταιρεία λειτούργησαν τα εξής νέα τμήματα: Παθολογικό, Καρδιολογικό, Διαβητολογικό, 

Οφθαλμολογικό, Ακτινολογικό, Μαστογράφος, Οστεοπόρωση και ΩΡΛ. 

Η Γ.Σ. της εταιρείας  αποφάσισε την 28
η
 Ιουνίου 2011 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €510χιλ. με έκδοση νέων 

κοινών μετοχών. Η αύξηση ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης και καλύφθηκε 100% από τον μοναδικό μέτοχο την εταιρεία 

Y-Logimed Α.Ε. 
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Τον Αύγουστο 2011 η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με την Alico ασφαλιστική εταιρεία για ένταξή της στα συνεργαζόμενα 

διαγνωστικά κέντρα της ασφαλιστικής.  

 

Την 30
η
 Σεπτεμβρίου 2011 το Δ.Σ. εξέλεξε ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. τον κ. Ανδρέα Καρταπάνη, σε αντικατάσταση του 

παραιτηθέντος Αντιπροέδρου κ. Κομνηνού- Αλέξιου Κομνηνού. 

Επίσης κατά την ίδια ημερομηνία ο κ Αντώνιος Βουκλαρής ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, σε 

αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Διονύσιου Γιαννακόπουλου.  

Τέλος, την 13
η
 Δεκεμβρίου 2011 η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με τον ΟΠΑΔ για τα νέα τμήματα του ακτινολογικού.  

 Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 

 

Την 15
η
 Ιανουαρίου 2012 η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρεία Generali Life για ένταξή της στα 

συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα της ασφαλιστικής.  

 

Την 27
η
 Ιανουαρίου 2012 η Γ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων 

κοινών μετοχών κατά € 201.000. 

 

 

(Γ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της ελληνικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης προσφέροντας ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες παροχής υγείας. Ο κλάδος αυτός έχει και αυτός επηρεαστεί αρνητικά από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον 

της χώρας.  

 

1. Κίνδυνος ανταγωνισμού 

Ο κλάδος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα υφίσταται συρρίκνωση των οικονομικών του μεγεθών. Η αδυναμία 

του δημοσίου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, η 

σημαντική συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους από την μείωση των τιμών των υπηρεσιών και η σημαντικά μειωμένη 

αγοραστική δύναμη των πολιτών, είναι παράγοντες που έχουν οδηγήσει αρκετές εταιρείες του κλάδου σε δυσμενή 

οικονομική κατάσταση.  

Η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζοντας τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά, 

προχώρησε εντός του 2011 σε ανάπτυξη του κέντρου και προσθήκη νέων τμημάτων και ειδικοτήτων, προκειμένου να 

προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και να είναι σε θέση να προχωρήσει σε νέες συνεργασίες. 

 

2. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το σύνολο των συναλλαγών και των 

υπολοίπων της εταιρείας είναι σε Ευρώ, οπότε η εταιρεία δεν διατρέχει συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 

3. Κίνδυνος 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 διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Την 31η Δεκεμβρίου 2011, η 

εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε 

μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (Euribor 3-μηνου).  

 

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% (2010: +/-1%). 
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  Μεταβλητή Μεταβλητή 

  1% -1% 1% -1% 

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

          

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (8.002) 8.002 (3.357) 3.357 

Καθαρή Θέση (8.002) 8.002 (3.357) 3.357 

 

4. Κίνδυνος ρευστότητας 

Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των πληρωμών που πραγματοποιούνται 

καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και τριμηνιαία βάση. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2011 αναλύεται ως εξής: 

 

  31/12/2011 

Ποσά σε €  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

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

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 0 0 0 0 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων  6.069   6.069   9.104  0 

Εμπορικές υποχρεώσεις 291.510 0 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 193.456 0 0 0 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 1.029.109 0 0 0 

Παράγωγα χρημ/κά μέσα 0 0 0 0 

Σύνολο 1.520.143 6.069 9.104 0 

          

          

  31/12/2010 

Ποσά σε €  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

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

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 0 0 50.000 0 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 6.069 6.069 21.242 0 

Εμπορικές υποχρεώσεις 281.961 0 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 376.980 0 0 0 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 497.108 50.000 0 0 

Παράγωγα χρημ/κά μέσα 0 0 0 0 

Σύνολο 1.162.117 56.069 71.242 0 

 

 

 

5. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού 

ελέγχου. 

Η διοίκηση της εταιρεία θεωρεί ότι όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί σε 

προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων.  

Η έκθεση της εταιρείας αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα  2.212   22.301  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  276.400   270.990  

Σύνολο  278.612   293.291  

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων για την εταιρεία κατά την 31.12.2011 και την 31.12.2010, αναλύεται 

ως εξής: 
  31/12/2011 31/12/2010 

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα 260.251 229.325 

Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα: 
 

  

< 90 ημέρες 0 0 
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91 - 180 ημέρες 0 0 

181 - 360 ημέρες 0 0 

> 360 ημέρες 4.981 4.032 

Σύνολο 265.232 233.357 

 

6. 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 του (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 στον Ισολογισμό.  

 

Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2011 και 2010 αναλύεται ως εξής:  

 

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (686.630)  (450.261) 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  (2.212)  (22.301) 

Κεφάλαιο  (688.842)  (472.562) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (686.630)  (450.261) 

Πλέον: Δάνεια  1.050.350   630.487  

Σύνολο κεφαλαίων  363.720   180.226  

      

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων  (1,89)  (2,62) 

 

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

 

Η βαθιά οικονομική κρίση, την οποία αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, έχει επηρεάσει και προβλέπεται να επιφέρει 

περαιτέρω επιδείνωση σε όλους τους κλάδους της αγορά και το 2012.  

Η διοίκηση της Εταιρείας αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και τις προκλήσεις προχωράει στην οργάνωση και τον 

εκσυγχρονισμό του διαγνωστικού κέντρου. Η κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας που αποφασίστηκε εντός του 2012 

συντελεί προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα της αγοράς είναι επιτακτική ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας  και την 

βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.  

 

(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. 

 

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του Ν.3016 (Άρθρο 2, Παρ.4) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 

2012. 

Σημαντικές συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 

 

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

αυτήν μερών είναι οι ακόλουθες: 

 

 Λοιπές πωλήσεις/υπηρεσίες προς συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Υγεία: 
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Είδος τιμολόγησης/υπηρεσίας Ποσό Εταιρεία 

Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης 43.687 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

 

  Λοιπές ενδοεταιρικές αγορές/έξοδα από συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Υγεία: 

 

Είδος τιμολόγησης/υπηρεσίας Ποσό  Εταιρεία 

Εξετάσεις 18.421 ΑΛΦΑ LAB A.E. 

Αγορά παγίου 52.950 ΛΗΤΩ Α.Ε. 

Αγορά παγίου 29.743 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Αξία αγορών αποθεμάτων 23.060 Y-LOGIMED A.E. 

 

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 

 
  31/12/2011 31/12/2010 

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 126.562 132.191 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 25.532 9.528 

Αμοιβές Δ.Σ. 44.062 0 

Σύνολο 196.157 141.719 

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και τις οικογένειές τους). 

 

(ΣΤ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

Για τη χρήση του 2011 η εταιρεία λειτουργεί με ζημία.  

 

 

 

26 Μαρτίου 2012 

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

Μαρία Μοίρα 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

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 BIO-CHECK INT. A.E. ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ στις 26 Μαρτίου 2012 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.hygeia.gr καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του ΧΑΑ, 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 στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις 

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

κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των 

χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών  της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
  Ποσά σε €  

  31/12/2011 31/12/2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού 
  

Ενσώματα Πάγια 645.840 583.081 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 18.526 31.472 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 15.163 4.503 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 30.166 36.695 

Σύνολο 709.695 655.751 

Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού 
  

Αποθέματα 31.657 38.243 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 265.232 233.357 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 11.168 37.633 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.212 22.301 

Σύνολο 310.269 331.533 

Σύνολο Ενεργητικού 1.019.964 987.285 

  
  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  

Ίδια Κεφάλαια 
  

Μετοχικό κεφάλαιο 573.000 63.000 

Λοιπά αποθεματικά 34.890 40.500 

Αποτελέσματα εις νέον -1.294.520 -553.761 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής -686.630 -450.261 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -686.630 -450.261 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 150.829 137.610 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 9.104 71.242 

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 20.449 10.508 

Σύνολο 180.381 219.360 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 291.510 281.961 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 0 5.579 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 1.041.247 559.246 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 193.456 371.400 

Σύνολο 1.526.212 1.218.186 

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.706.594 1.437.546 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.019.964 987.285 
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

  Ποσά σε €  

  31/12/2011 31/12/2010 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
  

Πωλήσεις 994.084 1.050.835 

Κόστος πωληθέντων -809.470 -720.474 

Μικτό Κέρδος 184.614 330.360 

Έξοδα διοίκησης -856.064 -632.668 

Λοιπά έσοδα 1.901 95 

Λοιπά έξοδα -655 -57 

Λειτουργικό κέρδος -670.204 -302.270 

Χρηματοοικονομικά κόστη -65.848 -16.576 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11.763 7.271 

Κέρδη προ φόρων -724.289 -311.575 

Φόρος εισοδήματος -16.470 8.675 

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -740.759 -302.899 

 

 

  
  

 

3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ποσά σε €  
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Λοιπά 

αποθεματικά  

Κέρδη εις 

Νέον  

Ίδια κεφάλαια 

αποδιδόμενα στους 

ιδιοκτήτες της μητρικής 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1/1/2010 63.000 40.500 -250.862 -147.362 -147.362 

            

 Αποτέλεσμα περιόδου  0 0 -302.899 -302.899 -302.899 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου μετά φόρων 
0 0 -302.899 -302.899 -302.899 

Υπόλοιπο την 31/12/2010 63.000 40.500 -553.761 -450.261 -450.261 

            

Υπόλοιπο την 1/1/2011 63.000 40.500 -553.761 -450.261 -450.261 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 

καταβολή μετρητών 
510.000 0 0 510.000 510.000 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 -5.610 0 -5.610 -5.610 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 510.000 -5.610 0 504.390 504.390 

            

 Αποτέλεσμα περιόδου  0 0 -740.759 -740.759 -740.759 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου μετά φόρων 
0 0 -740.759 -740.759 -740.759 

Υπόλοιπο την 31/12/2011 573.000 34.890 -1.294.520 -686.630 -686.630 
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4. Κατάσταση ταμειακών ροών 

  Ποσά σε €  

  31/12/2011 31/12/2010 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  

Κέρδη Περιόδου προ φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα -724.289 -311.575 

Προσαρμογές για: 
  

Αποσβέσεις 122.049 40.829 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού 15.112 7.058 

(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων 1 1 

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ. Χρήσεων -1.894 0 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -11.763 -7.271 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 58.636 16.576 

Σύνολο προσαρμογών 182.142 57.192 

  
  

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές του κεφαλαίου 

κίνησης 
-542.147 -254.383 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης 
  

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 6.586 -5.649 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων -48.103 -63.876 

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 26.465 -4.138 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -168.395 468.101 

 
-183.447 394.437 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -725.594 140.054 

Καταβληθέντες τόκοι -53.068 -16.576 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -5.579 -15.511 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -784.242 107.967 

  
  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
  

Αγορές ενσώματων παγίων -171.864 -558.967 

Αγορές ασώματων παγίων 0 -25.302 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 11.763 7.271 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -160.101 -576.998 

  
  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  

Έκδοση κοινών μετοχών 510.000 0 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -5.610 0 

Δάνεια αναληφθέντα 574.067 447.108 

Δάνεια πληρωθέντα -142.066 -100.000 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις -12.138 -12.138 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 924.253 334.970 

  
  

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -20.089 -134.062 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 
22.301 156.363 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
2.212 22.301 
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5.  Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 

Η BIO-CHECK INT. A.E. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ (εφεξής η «Εταιρεία» ή «BIO-CHECK A.E.») ιδρύθηκε το 1972 και 

δραστηριοποιείται με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η Εταιρεία έχει την μορφή της Ανωνύμου 

Εταιρείας και έχει την έδρα της στην Αθήνα (Βεντήρη 1). Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο την 26
η
 Μαρτίου 2012. Οι μέτοχοι θα εγκρίνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις στην Γενική Συνέλευση την 23-05-

2012. Το προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2011 ήταν 17 εργαζόμενοι. 

 

6. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

6.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2011 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου  

έως και την 31η Δεκεμβρίου 2011, 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 31/12/2011. 

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας είναι αρνητικό κατά το ποσό των ευρώ -687 

χιλ, κατά συνέπεια να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Ωστόσο, η Διοίκηση εκτιμά ότι, 

στο βαθμό που δε θα συμβούν δυσμενή ή έκτακτα γεγονότα, η είσπραξη των απαιτήσεων από την λειτουργική 

δραστηριότητα και δη από τα ασφαλιστικά ταμεία θα επιτρέψει στην εταιρεία να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις για τους επόμενους 12 μήνες. Στο βαθμό που η είσπραξη αυτή δεν αποδειχτεί επαρκής τότε η Διοίκηση θα 

λάβει πρόσθετα μέτρα προκειμένου να αποκαταστήσει το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων σε αποδεκτά όρια, όπως ακριβώς 

έπραξε την 27
η
 Ιανουαρίου 2012 όπου η έκτακτη  Γ.Σ της εταιρείας αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας με έκδοση νέων κοινών μετοχών κατά € 201.000. 

 

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

(ΔΠΧΑ) και τις διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, 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, και 

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. 

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

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

οικονομικές καταστάσεις, παρομοίως για τα ποσοστά. 
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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. 

 

Οι τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές 

έχουν σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 8. 

6.5 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

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

σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  

6.6 Αλλαγή στις Λογιστικές Πολιτικές 

Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2010, εκτός 

από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2011. Στην παράγραφο 6.6.1 παρουσιάζονται τα 

πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011 καθώς και τα 

πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2011, 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 2011) 

Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 

 ΕΔΔΠΧΑ 14 Προκαταβολές ελάχιστων κεφαλαιακών εισφορών 

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού 

που προέκυπτε από εθελοντικές προκαταβολές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να καλύψει τις 

ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) - Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε 

Μετοχές  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα πρέπει να 

ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχών για την απόκτηση συγκεκριμένου 

αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας, για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος, 

αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα αναλογικά σε όλους τους 

υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν είχε 

επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 

 Ετήσιες αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ Μάιος 2010  



 

 

 18 

Κατά το 2010 η IASB (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) προέβη στην έκδοση των ετήσιων βελτιώσεων στα ΔΠΧΑ 

για το 2011 –μια σειρά προσαρμογών σε 11 Πρότυπα (ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 3, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 39, ΔΛΠ 21, 

ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31) και μία Διερμηνεία (ΕΔΔΠΧΑ 13)  – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων της IASB στοχεύει στο να πραγματοποιούνται 

απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου 

προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται.  

Οι σημαντικότερες από αυτές τις βελτιώσεις αφορούν τα εξής πρότυπα:  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος που 

προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 

(2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής 

που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν. 

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών 

μέσων. 

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών 

στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις.  

 ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση 

του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.  

 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά 

Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με σημαντικά 

γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς 

και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» -  Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηματικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη 

εφαρμογή της επιτρέπεται. Η Τροποποίηση καταργεί  την χρήση της  προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης (01 

Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις 

απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία 

μετάβασης . Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 

 ΔΛΠ 24  Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση) 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη 

δημοσίου  (government – related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, 

καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των 

συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του 

συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων 

ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Η ανωτέρω αναθεώρηση δεν είχε επίδραση στις γνωστοποιήσεις της εταιρείας. 
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 ΕΔΔΠΧΑ 19 Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Συμμετοχικούς Τίτλους 

Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα  εκδίδει μετοχικούς τίτλους 

στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται 

μερικές φορές ως  ανταλλαγές «χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα 

τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

6.6.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί 

σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. 

Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν 

είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών 

των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

 ΔΠΧΑ 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα – Ταξινόμηση και Επιμέτρηση 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Όπως έχει εκδοθεί το 

ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του ΣΔΛΠ για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Η Φάση 1 του ΔΠΧΑ 9 

θα έχει σημαντική επίπτωση (i) στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και (ii) 

σε αλλαγή λογιστικοποίησης για εταιρείες που έχουν χαρακτηρίσει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας 

την επιλογή της Εύλογης Αξίας Μέσω Αποτελεσμάτων. Στις επόμενες φάσεις, το ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί με τη λογιστική 

αντιστάθμιση και την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού 

αναμένεται κατά το πρώτο μισό του 2012. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις.  

 ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (τροποποίηση) – Αναβαλλόμενος φόρος Ανάκτηση των υποκείμενων 

περιουσιακών στοιχείων 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Το ΔΛΠ 

12 απαιτεί μια επιχείρηση να επιμετρά τη αναβαλλόμενη φορολογία που σχετίζεται με ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο 

ανάλογα με το εάν η επιχείρηση αναμένει η ανάκτηση της λογιστικής αξίας να πραγματοποιηθεί από τη χρήση του 

στοιχείου ή την πώληση του. Στις περιπτώσεις επενδυτικών ακινήτων και όταν ένα πάγιο αποτιμάται σε εύλογες αξίες 

πολλές φορές η εκτίμηση του τρόπου ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου είναι δύσκολη και υποκειμενική. 

Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων 

τεκμαίρετε ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η παρούσα 

τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία δεν αναμένει αυτή η τροποποίηση να έχει επίπτωση 

στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Εμπλουτισμένες απαιτήσεις για 

γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011. Η τροποποίηση αυτή απαιτεί 

πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί αλλά δεν έχουν 

αποαναγνωριστεί για να καταστήσουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ικανούς να κατανοήσουν τη σχέση με 

αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που δεν από αναγνωριστεί καθώς και τις συνδεόμενες υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα η 

τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη εμπλοκή στα αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία 

έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να υπολογίζουν τη φύση της συνεχιζόμενης εμπλοκής της εταιρείας στα 

αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία καθώς και το κίνδυνο που συνδέεται με αυτή. Η εταιρεία δεν αναμένει αυτή η 

τροποποίηση να έχει επίπτωση στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 
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  ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση)  Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών 

Περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η τροποποίηση εισάγει 

συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι 

χρήσιμη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης κατά των συμψηφισμό διακανονισμών στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 έχουν αναδρομική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η εταιρεία δεν αναμένει αυτή η τροποποίηση να έχει επίπτωση στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις. 

    ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 

10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και τη Διερμηνεία 12  «Ενοποίηση - 

οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο 

καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί μια 

σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη ενοποιούμενες 

εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δομές συμβατικών 

ομίλων και οι επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 

υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις 

οικονομικές της καταστάσεις.  

 ΔΠΧΑ 11 Από κοινού Συμφωνίες 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 

11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές 

οντότητες – Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες».  Το ΔΠΧΑ 11 απαλείφει την επιλογή της αναλογικής 

ενοποίησης των από κοινού ελεγχόμενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες πληρούν 

τον ορισμό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η εταιρεία δεν αναμένει αυτή η τροποποίηση να έχει επίπτωση στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οικονομικές οντότητες 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 

12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 27 και σχετίζονταν με τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε από κοινού συμφωνίες, 

σε συγγενείς εταιρείες και δομημένες εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η 

εταιρεία δεν αναμένει αυτή η τροποποίηση να έχει επίπτωση στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 

13 εγκαθιστά ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία. Το 

ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το πότε η εταιρεία απαιτείται να χρησιμοποιήσει την εύλογη αξία αλλά 

παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο επιμέτρησης της εύλογης αξίας στα ΔΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης της 

επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (αναθεώρηση) 
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Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.  Το 

πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νέου ΔΠΧΑ 10. Το  ΔΛΠ 27 

θα αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν 

ουσιαστικά αμετάβλητες. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη 

υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης 

στις οικονομικές της καταστάσεις.  

 ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση) 

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Ο 

σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμοσθούν 

λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Το αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει 

τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της μεθόδου της καθαρής θέσης. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου 

επιτρέπεται.  Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις.  

 ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Το ΣΔΛΠ 

εξέδωσε μια σειρά από τροποποιήσεις τους ΔΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από θεμελιώδεις αλλαγές όπως 

η κατάργηση του μηχανισμού γνωστού ως «μέθοδος περιθωρίου».  Επίσης μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, θα παρουσιάζεται 

στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα 

καθορισμένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς 

είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής στα εν λόγω σχέδια. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η 

Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 

επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. 

  ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των στοιχείων του Λοιπού 

Συνολικού Εισοδήματος 

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012. Η 

τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Τα 

στοιχεία που μπορούν να αναταξινομηθούν στα Αποτελέσματα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον θα 

παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν ποτέ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση.  

 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα : Παρουσίαση (τροποποίηση) - Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και Χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η 

τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη 

υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της εταιρείας. 

 Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η διερμηνεία αυτή 

εφαρμόζεται μόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγματοποιούνται κατά την διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας 

στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τις δραστηριότητες 

αποκάλυψης θεωρείται ότι δημιουργούν δύο πιθανά οφέλη α) την παραγωγή αποθεμάτων κατά την παρούσα χρήση 

και/ή β) βελτιωμένη πρόσβαση σε μετάλλευμα που θα εξορυχτεί στο μέλλον (περιουσιακό στοιχείο από τη δραστηριότητα 

αποκάλυψης). Σε περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν μπορούν να κατανεμηθούν συγκεκριμένα μεταξύ των αποθεμάτων που 
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παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου και του περιουσιακού στοιχείου από την δραστηριότητα αποκάλυψης, η 

διερμηνεία 20 απαιτεί από την εταιρεία να χρησιμοποιήσει μια βάση κατανομής η οποία βασίζεται σε μια μονάδα 

μέτρησης σχετικής παραγωγής. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη 

διερμηνεία αυτή. Η εταιρεία δεν αναμένει αυτή η τροποποίηση να έχει επίπτωση στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 

 

7. Βασικές λογιστικές πολιτικές 

Οι λογιστικές πολιτικές 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 της κατάστασης οικονομικής θέσης 

χρησιμοποιώντας την ισοτιμία κλεισίματος κατά την ημερομηνία αυτή. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 

οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των 

νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία της 

κατάστασης οικονομικής θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

 

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

μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία 

προσδιορισμού της εύλογης αξίας τους. Οι συναλλαγματικές διαφορές από τα μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 

εύλογης αξίας. Στην περίπτωση αποτελεσματικής αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου για μη νομισματικά 

χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται ως διαθέσιμα προς πώληση, το μέρος της μεταβολής της εύλογης αξίας 

τους που οφείλεται στην μεταβολή του συναλλάγματος καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση τέλους χρήσης 

νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών 

απεικονίζονται στα ίδια κεφάλαια. 

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 στον όμιλο από την εκμετάλλευση των παγίων αυτών και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. 
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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 6-8 Έτη 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός  6-12 Έτη 

Μεταφορικά Μέσα 5-7 Έτη 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 4-5 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 στ’ αποτελέσματα. 

 

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

καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.  

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.  

 

Άδειες: Αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους με βάση τις διαδικασίες επιμερισμού του τιμήματος εξαγοράς στα 

περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις των εξαγορασθέντων. Οι άδειες που αναγνωρίστηκαν κατά τον επιμερισμό 

του κόστους αγοράς έχουν αόριστη ωφέλιμη ζωή και εξετάζονται για τυχόν μείωση της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία της 

κατάστασης οικονομικής θέσης. 

 

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 κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια. 

7.4 Απομείωση Αξίας μη χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη διάρκεια ζωής και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 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 
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της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Η λογιστική αξία του στοιχείου μειώνεται στο ποσό της ανακτήσιμης αξίας. Σε 

περίπτωση μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, η ζημιά απομείωσης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της υπεραξίας 

που έχει αναγνωριστεί για αυτή τη μονάδα και κατόπιν στα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού σε αναλογική βάση. 

 

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

υπεραξία δεν επιτρέπεται να αναστραφεί σε μεταγενέστερη περίοδο. Αναφορικά με τα υπόλοιπα στοιχεία του 

ενεργητικού, σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης διενεργείται επισκόπηση της ζημιάς απομείωσης 

προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει μειωθεί. Μια ζημιά απομείωσης αναστρέφεται εάν υπάρξει μια 

αλλαγή στην εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού. Μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του 

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

είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. 

7.5 Αποθέματα  

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

ετοίμων και ημιτελών προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον 

σημείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα 

(βασιζόμενα σε κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαμβάνει κόστη δανεισμού) και κόστος συσκευασίας. 

Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων καθορίζεται με βάση τη μέθοδο FIFO. 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. 

7.6 Εμπορικές απαιτήσεις 

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

αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες 

απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η 

οικονομική δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Το ποσό της 

πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η επάρκεια της πρόβλεψης 

επισκοπείται συχνά σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι 

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

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

Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μην διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές 

ενέργειες για την είσπραξή της. 

7.7 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. 

7.8 Μετοχικό κεφάλαιο 
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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. 

7.9 Δάνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της 

συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 

Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα 

να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών 

καταστάσεων. 

7.10   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 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών 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 της δηλώσεις και προβλέψεις για 

πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τους 

θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 

 Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος 

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

προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές 

χρήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 

ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν 

επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που 

αναμένεται να εφαρμοστούν 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 
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αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της 

ημερομηνίας της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

 

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 Ισολογισμού 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. 

7.11   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 στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της 

δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις 

μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες. Η δέσμευση της καθορισμένης 

παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής 

μονάδος (projected unit credit method). 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 

στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος 

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

εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας 

καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

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

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 του ισολογισμού 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.  

7.12   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. 
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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 του ισολογισμού. 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. 

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 λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας στο καθαρό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί.   

(β) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά 

από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη. 

 

(γ) 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 στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που πραγματοποιούνται για  

λειτουργικές µισθώσεις μεταφέρονται στα  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από 

τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

7.14   Κέρδη Ανά Μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της 

εταιρείας με τον αριθμό των ονομαστικών μετοχών. 

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

ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που 

προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης. 

 

8. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης 

(α) Παραδοχές της διοίκησης 

 

Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Εταιρείας αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

(β) Εκτιμήσεις και Υποθέσεις 

 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι 

δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Μία λογιστική 

εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 

Εταιρείας και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες 

εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με 

ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και 

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

 Απομείωση Ενσώματων Παγίων 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν 

ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, η Διοίκηση εκτιμά 

τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο 

συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. 

 Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων 

Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31/12/2010 η Διοίκηση εκτιμά ότι 

οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 

 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 στον Ισολογισμό 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 μείωση των φορολογικών 

συντελεστών στην αναβαλλόμενη φορολογία.  

 Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 
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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 με την πιστωτική της πολιτική 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.  

9. Πληροφόρηση κατά τομέα 

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

υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. 

Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία 

υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.  

 

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011, δραστηριοποιήθηκε σε έναν επιχειρηματικό τομέα δραστηριότητας, εκείνο 

της παροχής υπηρεσίας, σε μία γεωγραφική περιοχή την Ελληνική Επικράτεια.  

10.  Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

10.1   Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (μεταφορικά μέσα, 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 και υποθήκες. 

 

Ποσά σε €  
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήματα 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 1/1/2010 112.814 175.829 675 73.793 363.111 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -111.353 -127.596 -675 -70.226 -309.849 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2010 1.461 48.234 0 3.568 53.263 

Προσθήκες 313.185 210.072 0 35.711 558.967 

Πωλήσεις /αποσύρσεις -33.950 -21.517 -675 -17.364 -73.506 

Αποσβέσεις περιόδου -4.876 -19.915 0 -4.356 -29.148 

Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 33.950 21.517 675 17.364 73.505 

Λογιστική Αξία την 31/12/2010 392.048 364.385 0 92.140 848.573 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -82.280 -125.994 0 -57.218 -265.492 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2010 309.769 238.390 0 34.922 583.081 

  
     

  
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήματα 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 1/1/2011 392.048 364.385 0 92.140 848.573 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -82.280 -125.994 0 -57.218 -265.492 
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Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2011 309.769 238.390 0 34.922 583.081 

Προσθήκες 21.457 132.621 0 17.787 171.864 

Πωλήσεις /αποσύρσεις -4.005 -34.665 0 -1.224 -39.893 

Αποσβέσεις περιόδου -38.865 -59.632 0 -10.606 -109.104 

Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 4.005 34.663 0 1.224 39.892 

Λογιστική Αξία την 31/12/2011 409.500 462.341 0 108.703 980.544 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -117.140 -150.963 0 -66.601 -334.704 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2011 292.361 311.377 0 42.102 645.840 

 

10.2   Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων αφορά λογισμικό.  

Ειδικότερα, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στις 31/12/2010 και 31/12/2011 αναλύονται ως εξής 

Ποσά σε €  
Λογισμικά 

Προγράμματα 

Λογιστική Αξία την 1/1/2010 24.195 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -6.345 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2010 17.850 

Προσθήκες 25.302 

Πωλήσεις /αποσύρσεις -311 

Αποσβέσεις περιόδου -11.681 

Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 311 

Λογιστική Αξία την 31/12/2010 49.186 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -17.714 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2010 31.472 

  
Λογισμικά 

Προγράμματα 

Λογιστική Αξία την 1/1/2011 49.186 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -17.714 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2011 31.472 

Προσθήκες 0 

Αποσβέσεις περιόδου -12.946 

Λογιστική Αξία την 31/12/2011 49.186 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -30.660 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2011 18.526 

 

10.3   Αναβαλλόμενος φόρος 

 

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

διαφορές έχουν ως εξής:  

Ποσά σε €  
Υπόλοιπο την 

1/1/2011 

(Χρέωση)/Πίστωση 

στα αποτελέσματα  

Υπόλοιπο την 

31/12/2011 

Υπόλοιπο την 

1/1/2010 

(Χρέωση)/Πίστωση 

στα αποτελέσματα  

Υπόλοιπο την 

31/12/2010 

Υποχρεώσεις παροχών 

προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία 

 34.050   (3.884)  30.166   32.638   1.412   34.050  
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Προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις 
 2.645   (2.645)  -   1.987   659   2.645  

Συμψηφισμός 

Αναβαλλόμενων 

Φορολογικών Απαιτήσεων 

και Υποχρεώσεων 

 36.695   (6.529)  30.166   34.625   2.070   36.695  

 

10.4   Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

Τα Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αποτελούνται από εγγυήσεις ενοικίων . 

 

10.5   Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε €  
31/12/2011 31/12/2010 

Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα 31.657 38.243 

Σύνολα 31.657 38.243 

 

10.6   Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις – Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

 

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

 

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 266.558 237.389 

Εμπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 3.655 0 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (4.981) (4.032) 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 265.232 233.357 

Σύνολα 265.232 233.357 

  
  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 265.232 233.357 

Σύνολα 265.232 233.357 

  
  

  31/12/2011 31/12/2010 

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα 260.251 229.325 

Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα: 
  

< 90 ημέρες 0 0 

91 - 180 ημέρες 0 0 

181 - 360 ημέρες 0 0 

> 360 ημέρες 4.981 4.032 

Σύνολο 265.232 233.357 

      

Προβλέψεις απομείωσης     

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

Υπόλοιπο ανοίγματος  (4.032) - 

Πρόσθετες προβλέψεις (950) (4.032) 

Υπόλοιπο κλεισίματος (4.981) (4.032) 
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Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 31/12/2011 31/12/2010 

Χρεώστες Διάφοροι 99.051 107.871 

Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 8.391 27.075 

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό 500 0 

Προπληρωθέντα έξοδα 2.119 1.580 

Σύνολα 110.061 136.526 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (98.893) (98.893) 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 11.168 37.633 

  
  

Προβλέψεις απομείωσης 
  

  Ποσά σε € 

  31/12/2011 31/12/2010 

Υπόλοιπο ανοίγματος  (98.893) (98.893) 

Πρόσθετες προβλέψεις 0 0 

Υπόλοιπο κλεισίματος (98.893) (98.893) 
 

 

 

10.7   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

Μετρητά στο ταμείο 255 458 

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 1.957 21.843 

Σύνολο Ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 2.212 22.301 

  
  

  
  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 2.212 22.301 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα 0 0 

Σύνολο Ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 2.212 22.301 

 

10.8   Ίδια κεφάλαια 

i) Μετοχικό κεφάλαιο 

Την 31η Δεκεμβρίου 2011 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών ανήρχετο σε 191.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία.  

 

Ποσά σε €  Αριθμός μετοχών Αξία κοινών μετοχών 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2010 21.000 63.000 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2010 21.000 63.000 

  
  

  
  

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2011 21.000 63.000 

Έκδοση Νέων Μετοχών 170.000 510.000 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2011 191.000 573.000 
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ii) Λοιπά Αποθεματικά 

 

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε €  
Τακτικό 

αποθεματικό 

Λοιπά 

αποθεματικά 
Σύνολα 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2010 40.500 0 40.500 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2010 40.500 0 40.500 

  
   

  
Τακτικό 

αποθεματικό 

Λοιπά 

αποθεματικά 
Σύνολα 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2011 40.500 0 40.500 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 -5.610 -5.610 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2011 40.500 -5.610 34.890 

 

 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, έχει καταστεί αρνητικό κατά το ποσό των -687 χιλ ευρώ κατά συνέπεια να 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Σχετική αναφορά γίνεται και στη σημείωση 6.1 

«Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων» όπου αναφέρονται και οι δράσεις που θα προβεί η Διοίκηση της 

εταιρείας ούτως ώστε να αποκαταστήσει το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων σε αποδεκτά όρια.  

 

10.9   Δανειακές υποχρεώσεις 

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

Ποσά σε €  
  

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2011 31/12/2010 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 9.104 21.242 

Τραπεζικός δανεισμός με εξασφαλίσεις 0 50.000 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 9.104 71.242 

  
  

Ποσά σε €  
 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2011 31/12/2010 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 12.138 12.138 

Τραπεζικός δανεισμός με εξασφαλίσεις 1.029.109 547.108 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.041.247 559.246 

 

 
Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων και των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης έχουν ως εξής: 

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2011 
Υποχρεώσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 

Τραπεζικός δανεισμός με 

εξασφαλίσεις 
Δανειακές Υποχρεώσεις 

Έως 1 έτους 12.138 1.029.109 1.041.247 

Μεταξύ  1 έτους και  2 ετών 9.104 0 9.104 

Μεταξύ  2 ετών και  3 ετών 0 0 0 

Μεταξύ  3 ετών και  4 ετών 0 0 0 

Μεταξύ  4 ετών και  5 ετών 0 0 0 

Άνω των 5 ετών 0 0 0 

  21.242 1.029.109 1.050.350 
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Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2010 
Υποχρεώσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 

Τραπεζικός δανεισμός με 

εξασφαλίσεις 
Δανειακές Υποχρεώσεις 

Έως 1 έτους 12.138 547.108 559.246 

Μεταξύ  1 έτους και  2 ετών 12.138 50.000 62.138 

Μεταξύ  2 ετών και  3 ετών 9.104 0 9.104 

Μεταξύ  3 ετών και  4 ετών 0 0 0 

Μεταξύ  4 ετών και  5 ετών 0 0 0 

Άνω των 5 ετών 0 0 0 

  33.380 597.108 630.487 

 

 

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού της Εταιρείας για τη χρήση 2011, είναι τα παρακάτω: 

 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 3M Euribor + 2%  

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων σε Ευρώ -0,75%   

 

Η εταιρεία έχει συνάψει στις 26/5/2010 «Σύμβαση χορήγησης πίστωσης σε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό» με την 

τράπεζα “Marfin Egnatia Bank” με εγγυητή τη μητρική εταιρεία “Y-Logimed”. Η τράπεζα χορηγεί στην εταιρεία σε Ανοικτό 

(Αλληλόχρεο) λογαριασμό απεριορίστου διάρκειας, μέχρι του ισόποσου του ορίου του, το οποίο ανέρχεται σε 1 εκ ευρώ. 

 

10.10 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

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

εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής : 

  
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι :       

  31/12/2011   31/12/2010 

Ποσά σε €  

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων 

  

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 7.900 

 

6.747 

Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 7.212 

 

6.528 

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές αναγνωρισμένα μέσα στο έτος (2.978) 

 

(6.216) 

Ζημιές(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις 1.084 

 

- 

Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 13.219 

 

7.059 

  

     

   Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό είναι: 

     31/12/2011 

 

31/12/2010 

Ποσά σε €  

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων 

 

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων 

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών που είναι πλήρως ή εν 

µέρει χρηματοδοτούμενες 

 

150.829 

 

137.610 

  150.829 

 

137.610 

Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στον ισολογισμό 150.829 

 

137.610 
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Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχουν ως εξής : 

        

  31/12/2011   31/12/2010 

Ποσά σε €  

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων   

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 138.694 

 

130.552 

Κόστος απασχόλησης 7.900 

 

6.747 

Κόστος τόκων 7.212 

 

6.528 

Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη) (2.978) 

 

(6.216) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 150.829 

 

137.610 
 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

  31/12/2011 31/12/2010 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,20% 5,20% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,50% 3,75% 

Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων 3,50% 3,75% 

 

10.11 Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα 

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

υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισής 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. 

Ποσά σε €  

Πρόβλεψη για έξοδο 

φόρου από ανέλεγκτες 

χρήσεις 

Σύνολα 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2010 38.204 38.204 

Πρόσθετες προβλέψεις -6.605 -6.605 

Χρησιμοποιημένες  προβλέψεις -21.091 -21.091 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2010 10.508 10.508 

  

Πρόβλεψη για έξοδο 

φόρου από ανέλεγκτες 

χρήσεις 

Σύνολα 

Υπόλοιπο αρχής την 1/1/2011 10.508 10.508 

Πρόσθετες προβλέψεις 9.941 9.941 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2011 20.449 20.449 

  
  

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 20.449 20.449 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 0 0 

  20.449 20.449 

 

10.12 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις – Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής: 
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2011 31/12/2010 

Προμηθευτές 194.790 269.324 

Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα 

μέρη 
96.719 12.637 

Λοιπές υποχρεώσεις 0 0 

Σύνολο 291.510 281.961 

 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 31/12/2011 31/12/2010 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  29.034 30.827 

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους  23.989 19.067 

Δεδουλευμένα έξοδα 25.888 183.696 

Λοιπές υποχρεώσεις 114.544 137.810 

Σύνολο 193.456 371.400 

 

10.13 Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

Φόρος εισοδήματος 0 5.579 

Σύνολο 0 5.579 

 

10.14 Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 
  31/12/2011 31/12/2010 

Ποσά σε €  
Κόστος 

Πωληθέντων 
Κόστος Πωληθέντων 

Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 180.336 246.692 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 167.209 146.322 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 59.632 19.915 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 388.318 306.719 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 12.684 781 

Ασφάλιστρα 312 44 

Αναλώσιμα 978 0 

Σύνολο 809.470 720.474 

 

10.15 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης 

  31/12/2011 31/12/2010 

Ποσά σε €  
Έξοδα 

διοίκησης 

Έξοδα 

διοίκησης 

Συνταξιοδοτικές παροχές 7.900 0 

Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 403.511 327.705 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 49.471 9.233 

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 12.946 11.681 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 86.770 18.040 
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Παροχές τρίτων 18.626 18.077 

Έξοδα τηλεπικοινωνιών 10.174 7.691 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 112.164 109.465 

Φόροι και τέλη 36.622 39.380 

Ασφάλιστρα 1.752 2.009 

Επισκευές και συντηρήσεις 23.620 23.015 

Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 39.114 10.559 

Λοιπά έξοδα 48.045 44.891 

Έξοδα μεταφοράς 708 5.270 

Αναλώσιμα 4.641 5.651 

Σύνολο 856.064 632.668 

 

Έξοδα Διάθεσης δεν έχει η εταιρεία. 

 

10.16 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 

 

Τα Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2011 έχουν ως εξής: 
Λοιπά έσοδα 31/12/2011 31/12/2010 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις 1.894 0 

Λοιπά έσοδα 8 95 

Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 1.901 95 

 

Τα έξοδα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2011 έχουν ως εξής: 
Λοιπά έξοδα 31/12/2011 31/12/2010 

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 506 56 

Ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων 1 1 

Λοιπά έξοδα 148 1 

Σύνολο  655 57 

 

10.17 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 31/12/2011 31/12/2010 

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 16 4 

Λοιποί τόκοι έσοδα 11.747 7.267 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 11.763 7.271 

 

Χρηματοοικονομικά κόστη 31/12/2011 31/12/2010 

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 0 16.576 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 56.869 0 

Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων 1.767 0 

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
7.212 0 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 65.848 16.576 

 

10.18 Φόρος εισοδήματος 

 

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 6.529 -2.070 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0 -6.605 
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Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος 9.941 0 

Σύνολο φόρου εισοδήματος συνεχιζόμενης δραστηριότητας 16.470 -8.675 

  
  

Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες) 
-724.289 -311.575 

Συντελεστής Φόρου 20% 24% 

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου -144.858 -74.778 

  
  

Προ/γές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία 
  

 - Ζημιές χρήσης για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 

αναβαλ.φορολ.απαίτ. 
144.858 74.778 

Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς σκοπούς 
  

 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 16.470 -8.675 

Σύνολο φόρου συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων) 16.470 -8.675 

 

10.19 Κέρδη ανά μετοχή 

 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής (μετά 

από φόρους), με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην διάρκεια της περιόδου. Τα 

μειωμένα κέρδη ανά μετοχή είναι ίδια με τα βασικά. 

 

10.20 Δεσμεύσεις  

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

Δεσμεύσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις 
  

Εντός 1 έτους 12.138 12.138 

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 9.104 21.242 

Άνω των  5 ετών 0 0 

Σύνολο δεσμεύσεων από χρηματοοικονομικές μισθώσεις 21.242 33.380 

  
  

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 
  

Εντός 1 έτους 141.011 128.320 

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 570.538 720.398 

Άνω των  5 ετών 272.986 358.925 

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 984.535 1.207.644 

 

10.21 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2011 πέραν των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.  

 

Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις 

 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009. 
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Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011, (Αν μέχρι 

την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). 

 

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 στα αποτελέσματα 

χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας. 

 

11.   Συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 

 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1-31.12.2011 

ΠΩΛΗΤΗΣ (στήλη)             

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (Γραμμή) ΛΗΤΩ Α.Ε. 
ΑΛΦΑ 

LAB A.E. 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

Y-LOGIMED 
A.E. 

BIO-CHECK ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. 0 0 0 0 43.687 43.687 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ 0 0 0 0 1.150 1.150 

BIO-CHECK 52.950 18.421 29.743 23.060 0 124.174 

ANIZ A.E. 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 52.950 18.421 29.743 23.060 44.837 169.011 

              

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31/12/2011 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Κολώνα)             

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Γραμμή) ΛΗΤΩ Α.Ε. 
ΑΛΦΑ 

LAB A.E. 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

Y-LOGIMED 
A.E. 

BIO-CHECK ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ 0  0 0 0 3.655 3.655 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ 0  0 0 0 0 0 

BIO-CHECK 52.950 5.651 12.393 25.726 0  96.719 

ΣΥΝΟΛΟ 52.950 5.651 12.393 25.726 3.655 100.374 

 

Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη 

 

Οι παροχές προς τη Διοίκηση της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 126.562 132.191 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 25.532 9.528 

Αμοιβές Δ.Σ. 44.062 0 

Σύνολο 196.157 141.719 

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας.  
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12.   Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων  

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτουν από 

τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει.  Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να 

τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω: 

 

(α) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά τη διακύμανση της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια 

της αγοράς. Τα έσοδα και η ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα 

επιτόκια της αγοράς. 

    Μεταβλητή Μεταβλητή 

  1% -1% 1% -1% 

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

          

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (8.002) 8.002 (3.357) 3.357 

Καθαρή Θέση (8.002) 8.002 (3.357) 3.357 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα 

μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά 

την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

 Η Εταιρεία δεν έχει υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της, δεδομένου ότι οι μέσες ημέρες 

είσπραξης των απαιτήσεων της είναι πολύ κάτω του μέσου όρου του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Η Εταιρεία 

εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη 

ιστορία αξιοπιστίας, πιστοληπτικής ικανότητας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των 

απαιτήσεων της. 

 

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 2.212 22.301 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 276.400 270.990 

Σύνολο 278.612 293.291 

 

 

Ενηλικίωση Εμπορικών   Απαιτήσεων 

 
  31/12/2011 31/12/2010 

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα 260.251 229.325 

Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα: 
  

< 90 ημέρες 0 0 

91 - 180 ημέρες 0 0 

181 - 360 ημέρες 0 0 

> 360 ημέρες 4.981 4.032 

Σύνολο 265.232 233.357 

 

 

 (γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες.  Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι κύριες συναλλαγές 
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της όπως οι αγορές εμπορευμάτων και οι πωλήσεις της προς τρίτους, πραγματοποιούνται σε ευρώ. Η Εταιρεία τέλος δεν 

έχει στοιχεία Ενεργητικού ή Παθητικού εκφρασμένα σε Ξένο Νόμισμα .  

 

 

 (δ)  Κίνδυνος Ρευστότητας 
  31/12/2011 

Ποσά σε €  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

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

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 0 0 0 0 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων  6.069   6.069   9.104  0 

Εμπορικές υποχρεώσεις 291.510 0 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 193.456 0 0 0 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 1.029.109 0 0 0 

Σύνολο 1.520.143 6.069 9.104 0 

          

          

  31/12/2010 

Ποσά σε €  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

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

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 0 0 50.000 0 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 6.069 6.069 21.242 0 

Εμπορικές υποχρεώσεις 281.961 0 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 376.980 0 0 0 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 497.108 50.000 0 0 

Σύνολο 1.162.117 56.069 71.242 0 

 

 

   (ε) Διαχείριση Κεφαλαίου 

 

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

  

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (686.630) (450.261) 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (2.212) (22.301) 

Κεφάλαιο (688.842) (472.562) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (686.630) (450.261) 

Πλέον: Δάνεια 1.050.350 630.487 

Σύνολο κεφαλαίων 363.720 180.226 

  
  

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων (1,89) (2,62) 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρείας  

 

i. Συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες  

 

Η εταιρεία διαθέτει συμβάσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες ALICO και GENERALI. 

Οι ανωτέρω συμφωνίες αυτές εξασφαλίζουν συνεχή αναπτυξιακή πορεία και μεγαλύτερο όγκο πελατών μειώνοντας σε 

μεγάλο βαθμό την έκθεση του Ομίλου σε κίνδυνο ανταγωνισμού και ρευστότητας. 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία  

 

Ο κλάδος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα υφίσταται συρρίκνωση των οικονομικών του μεγεθών. Η αδυναμία 

του δημοσίου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, η 

σημαντική συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους από την μείωση των τιμών των υπηρεσιών και η σημαντικά μειωμένη 



 

 

 42 

αγοραστική δύναμη των πολιτών, είναι παράγοντες που έχουν οδηγήσει αρκετές εταιρείες του κλάδου σε δυσμενή 

οικονομική κατάσταση.  

Η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζοντας τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά, 

προχώρησε εντός του 2011 σε ανάπτυξη του κέντρου και προσθήκη νέων τμημάτων και ειδικοτήτων, προκειμένου να 

προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και να είναι σε θέση να προχωρήσει σε νέες συνεργασίες. 

13.   Γεγονότα μετά την ημερομηνία της  κατάστασης οικονομικής θέσης  

Την 27
η
 Ιανουαρίου 2012 η έκτακτη Γ.Σ της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 

€ 201.000 με έκδοση 67.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία. 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα 

οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και δεν αναφέρθηκαν. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

  

Μαρία Μοίρα 
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Νικόλαος Χρονόπουλος 

 


