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A. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 
31

ης
 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 Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 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. 
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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 

 

 

 

 

 

Μανώλης Μιχαλιός 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 
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Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΤΗΣ« Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ » 

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 επίδραση τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης γίνεται 

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

χρήση του 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 οι οποίες αφενός 

ισχυροποίησαν την εταιρεία στις υφιστάμενες συνεργασίες της και αφετέρου εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που 

δημιουργήθηκαν με τη σύναψη νέων συνεργασιών. 

Η Y-Logimed έχει εδραιωθεί στο χώρο της προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση των προμηθειών και του 

εφοδιασμού όλου του εύρους ιατροτεχνολογικών προϊόντων των νοσοκομείων. 

Οι κεντρικές συμφωνίες καθώς και οι αποκλειστικές αντιπροσωπείες διεθνών καταξιωμένων οίκων στην Ελλάδα, 

αποτελούν σημαντικά επιτεύγματα της εταιρείας που συντελούν στην ισχυροποίηση της θέσεώς της και στην  διεύρυνση 

του πελατολογίου της.  

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

 

2.Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

 

Κύκλος Εργασιών : Ο κύκλος εργασιών του 2011 διαμορφώθηκε στα 33,1 εκ. Ευρώ σημειώνοντας μείωση 5,9%, έναντι 

35,2 εκ. Ευρώ το 2010, λόγω της μείωσης των τιμών σε σχεδόν όλο το εύρος των προϊόντων της εταιρείας.  

 

Μικτά Κέρδη : Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 35,7 % στα 4,39 εκ. Ευρώ, έναντι 6,82 εκ. Ευρώ το 2010, ενώ το μικτό 

περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 610 μονάδες βάσης.  

 

 

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

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν στα 1,2 εκ. Ευρώ, έναντι 2,02 
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εκ. Ευρώ το 2010. Το περιθώριο των κερδών προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στο 3,6%, έναντι 5,7% το 2010. 

 

Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) : Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) του 2011 μειώθηκαν κατά 

54,9% στα 0,73 εκ. Ευρώ, από 1,62 εκ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση. 

 

 (EBIT margin) ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 2,2%, σε σχέση με 4,6% το 2010. 

 

Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) : Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 0,61 εκ.  Ευρώ, από 1,61 εκ. Ευρώ το 

2010. 

 

Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους : Τα κέρδη μετά φόρων της Y-LOGIMED AE μειώθηκαν κατά 87,0% στα 0,09 εκ. Ευρώ, 

έναντι κερδών 0,66 εκ. Ευρώ στη χρήση 2010. 

 

Ενσώματα Πάγια : Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας την 31.12.2011 ανέρχονταν σε 2,71 εκ. Ευρώ και αντιστοιχούν στο 

9,6% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, έναντι 12,0% για τη χρήση του 2010. 

 

Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις :  Οι Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 17,94 εκ Ευρώ έναντι  16,74 

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

ανέρχεται σε 63,8% έναντι 66,3% το 2010. 

 

Ίδια Κεφάλαια : Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε 5,03 εκ Ευρώ από 4,94 εκ Ευρώ το 2010. 

 

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

σε 22,24 εκ Ευρώ, έναντι 19,35 εκ Ευρώ την προηγούμενη χρήση.  

 

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

δραστηριότητες της Εταιρείας βελτιώθηκαν σημαντικά εντός του 2011 και ανήλθαν σε 2,88 εκ Ευρώ από  1,78 εκ Ευρώ το 

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 1,7% και στην προηγούμενη σε 14,3% 

 

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 1,7% και στην προηγούμενη σε 14,3% 

 

 

(Β) Σημαντικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Γεγονότα 

 

 Σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς  
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Την 23
η
 Φεβρουαρίου 2011 η εταιρεία ίδρυσε θυγατρική στην Αλβανία, την Logimed Sh.p.k., η οποία έχει ως αντικείμενο 

την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Hygeia Hospital Tirana. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας 

ανήλθε στα € 39.000 ενώ στις 4 Οκτωβρίου 2011 το Δ.Σ της εταιρείας αποφάσισε της αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου 

κατά € 50.000. 

Η Γ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας «Biocheck Int Α.Ε. Ιδιωτικό Πολυϊατρείο» αποφάσισε την 28
η
 Ιουνίου 2011 την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 510.000. 

 

Την 15
η
 Σεπτεμβρίο 2011 το Δ.Σ. εξέλεξε ως Πρόεδρο του Δ.Σ. τον κ. Ανδρέα Καρταπάνη, σε αντικατάσταση του κ. 

Κομνηνού – Αλέξιου Κομνηνού. 

 

Εντός του 2011 η εταιρεία πιστώθηκε με άτοκα ομόλογα ελληνικού δημοσίου λήξεως Δεκεμβρίου 2013, ύψους     € 

339.466 τα οποία αφορούν εξόφληση των πωλήσεων που είχε πραγματοποιήσει η εταιρεία σε δημόσια νοσοκομεία μέχρι 

τον Δεκέμβριο του 2009. Τα ομόλογα αυτά η εταιρεία τα αποτίμησε στην εύλογη αξία τους, η οποία υπολογίστηκε στο 

25% της ονομαστικής τους τιμής.  

 

Επιπλέον, εντός του 2011, επετεύχθη συμφωνία για την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανομή των προϊόντων 

επεμβατικής καρδιολογίας της εταιρείας Abbott Vascular στην Ελλάδα. Με τη συνεργασία αυτή η εταιρεία διαχειρίζεται 

ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων επεμβατικής καρδιολογίας, ενώ τα καρδιολογικά προϊόντα της Abbott τυγχάνουν 

καθολικής αποδοχής και αναγνώρισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς 

 

Εντός του 2011, επετεύχθη συμφωνία με τη DeRoyal για την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανομή των προϊόντων 

της στην ελληνική αγορά. Η DeRoyal είναι κατασκευαστής ιατρικών προϊόντων με ειδίκευση στους τομείς του 

Χειρουργείου & Εντατικής Φροντίδας, των Ορθοπεδικών Αποκατάστασης & Φροντίδας Ασθενών, καθώς και της 

Διαχείρισης Τραυμάτων, κατέχοντας πάνω από 70 αμερικάνικες πατέντες. Η DeRoyal είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

προμηθευτές σε ορθοπεδικά αποκατάστασης σε νοσοκομεία της Αμερικής, κατασκευάζοντας πάνω από 30.000 προϊόντα, 

όπως επιθέματα, συστήματα παρακολούθησης θερμοκρασίας ασθενών, αναλώσιμα αιμοδυναμικού, αναρροφήσεις 

χειρουργείου και αναλώσιμα χειρουργείου. 

 

Εντός του 2011, επετεύχθη συμφωνία με τη Flexicare για την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανομή των προϊόντων 

της στην ελληνική αγορά. Η Flexicare, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 

με ειδίκευση στην κατασκευή και προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων. Διαθέτει πλήρες φάσμα προϊόντων για 

οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα μονάδων εντατικής θεραπείας, καθετήρες αναρρόφησης, υλικά ανάνηψης, ουρολογικά 

υλικά, υλικά κολοστομίας κ.α. 

 

Τέλος, η Y-Logimed κατά τη διάρκεια του έτους ανανέωσε τις πιστοποιήσεις που κατέχει και αφορούν στο κανονιστικό 

πλαίσιο που διέπει την αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στη χώρα μας. 

Ολοκλήρωσε με επιτυχία και χωρίς αποκλίσεις την επιθεώρηση ανανέωσης από τον Lloyd’s για το πρότυπο BS 25999-

2:2007 για την επιχειρησιακή και επιχειρηματική συνέχεια της εταιρείας σε δυσμενείς συνθήκες, διατηρώντας το 

προνόμιο της μοναδικής εταιρείας του ευρύτερου χώρου της Υγείας που φέρει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Παράλληλα 

για τρίτη συνεχή χρονιά χωρίς αποκλίσεις ανανεώθηκαν οι πιστοποιήσεις σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

1348:2004 για τη διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αλλά και των προτύπων EN ISO 9001:2008 και EN ISO 

13485:2003 για την ευρύτερη λειτουργία της εταιρείας, από το ΕΚΑΠΤΥ (ΕΚΕΒΥΛ). 

Η Y-Logimed συνεχίζει να συνδράμει σε ετήσια βάση στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την 

ανακύκλωση των συσκευασιών της, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 
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Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης  

Την 27
η
 Ιανουαρίου 2012 η Γ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας «Biocheck Int Α.Ε. Ιδιωτικό Πολυϊατρείο» αποφάσισε την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 201.000. 

Την 13
η
 Μαρτίου 2012, στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων που ανακοίνωσε το υπουργείο 

οικονομικών, η εταιρεία πιστώθηκε με νέα ομόλογα ονομαστικής αξίας € 157.820 σε αντικατάσταση των ομολόγων που 

διακατείχε ύψους € 339.466.  

Την 21
η
 Μαρτίου 2012 η Γ.Σ. της συνδεδεμένης εταιρείας «Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας Πρωτοβάθμια Ιατρικής 

Α.Ε.» αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία συμμετείχε η Y-Logimed με ποσό € 400.000, κατέχοντας το 

40% του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

(Γ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και κατά κύριο λόγο οι πελάτες της 

εταιρείας είναι ιδιωτικές κλινικές. Ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, κατά το 2011, παρουσίασε 

ιδιαιτερότητες κυρίως λόγω του δυσμενούς οικονομικού κλίματος της χώρας. 

Η εταιρεία είναι ο κύριος προμηθευτής των νοσοκομείων του Ομίλου Υγεία, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τα 

αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάζονται από την απόδοση των νοσοκομείων.  

Η επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας σε πελάτες εκτός Ομίλου, μέσω της αντιπροσώπευσης διεθνώς 

αναγνωρισμένων ξένων οίκων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενισχύει τη θέση της εταιρείας για επιπλέον ανάπτυξη. 

 

1. Κίνδυνος ανταγωνισμού 

Ο κλάδος της εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα υφίσταται συρρίκνωση των οικονομικών του μεγεθών. 

Η αδυναμία του δημοσίου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων, η αναγκαστική μείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που είχε πιστώσει το δημόσιο προς εξόφληση 

των παλαιών υποχρεώσεών του προς τους προμηθευτές και η σημαντική συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους από την 

μείωση των τιμών των προϊόντων, είναι παράγοντες που έχουν οδηγήσει αρκετές εταιρείες του κλάδου σε δυσμενή 

οικονομική κατάσταση. Απόρροια των ανωτέρω είναι η αποεπένδυση πολυεθνικών ομίλων από την Ελλάδα, η μειωμένη 

δυνατότητα εφοδιασμού των νοσοκομείων και η υπαγωγή αρκετών εταιρειών στο άρθρο 99.  

Η υγιής οικονομική κατάσταση της εταιρείας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη υποδομών και διαδικασιών ως προς την 

προμήθεια υλικών, επιτρέπουν στην εταιρεία να προσφέρει απρόσκοπτα τα εμπορεύματά της και διασφαλίζει την 

αδιάλειπτη τροφοδοσία υλικών στους πελάτες της.  

 

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. Η μεγάλη πλειοψηφία των 

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

 

3. Κίνδυνος επιτοκίου 

Η εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις οπότε δεν υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου. 

 

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: 
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  31/12/2011 

Ποσά σε €  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

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

Εμπορικές υποχρεώσεις 19.987.737 0 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
2.251.903 0 0 0 

Σύνολο 22.239.640 0 0 0 

 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2010 αναλύεται ως εξής: 

 

  31/12/2010 

Ποσά σε €  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

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

έτη 

Εμπορικές υποχρεώσεις 15.341.696 0 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
4.003.453 0 0 0 

Σύνολο 19.345.148 0 0 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 
 3.349.668   2.104.844  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  15.977.106   15.806.666  

Σύνολο  19.326.774   17.911.510  

 

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 

      

Εντός 3 μηνών  381.642   248.612  

Από 3 έως 6 μήνες  4.335   47.365  

Από 6 μήνες έως 1 έτος  28.057   6.691  

Πάνω από 1 έτoς  49.473   35.703  

Σύνολο  463.507   338.371  

 

 

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 
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 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  5.028.079  4.941.952 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  (3.349.668)  (2.104.844) 

Κεφάλαιο  1.678.411   2.837.109  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  5.028.079  4.941.952 

Πλέον: Δάνεια  -   -  

Σύνολο κεφαλαίων  5.028.079   4.941.952  

      

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων  0,33   0,57  

 

 

 

(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 

πλήρη  εφοδιασμό των Νοσοκομείων του Ομίλου Υγεία, δημιουργώντας συνεργασίες με σημαντικούς προμηθευτές και με 

συμφέροντες όρους. 

Η συνεργασία με διεθνείς καταξιωμένους οίκους ιατροτεχνολογικών προϊόντων έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία να 

προσθέσει στο ήδη υψηλά ποιοτικό χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, υλικά τα οποία λαμβάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης 

και αποδοχής από τον ιατρικό κλάδο. 

Η στρατηγική της εταιρείας συνίσταται στη διαρκή αναζήτηση συνεργασιών, οι οποίες θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο 

της θέση της εταιρείας στην αγορά και τη σύναψη συμφωνιών με νέους πελάτες, για την περαιτέρω ανάπτυξή της και τη 

βελτίωση των οικονομικών της 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: 
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Πώληση εμπορευμάτων 

Εταιρεία προς την οποία πραγματοποιήθηκε 

η πώληση 

Αξία πώλησης 

εμπορευμάτων 

ΥΓΕΙΑ ΑΕ 19.469.128 

ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ 6.743.199 

ΛΗΤΩ ΑΕ 987.428 

HYGEIA HOSPITAL TIRANA 750.426 

LOGIMED Shpk. 62.197 

STEM HEALTH HELLAS S.A. 44.251 

BIOCHECK 23.060 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 28.796 

 

 

 Παροχή υπηρεσίας (πλύση ιματισμού) προς συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Υγεία: 

 

Εταιρεία προς την οποία 

πραγματοποιήθηκε η πώληση 

Ποσό 

ΥΓΕΙΑ ΑΕ 860.264 

ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ 791.479 

ΛΗΤΩ Α.Ε. 280.631 

 

Λοιπές πωλήσεις/υπηρεσίες προς συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Υγεία: 

 

Είδος τιμολόγησης/υπηρεσίας Ποσό Εταιρεία 

Ενοίκια 16.364 Y-PHARMA 

Τόκοι 41.694 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

 

 

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

 

Είδος τιμολόγησης/υπηρεσίας Ποσό  Εταιρεία 

Μηχανογραφικές υπηρεσίες 17.343 ΥΓΕΙΑ ΑΕ 

Αγορά εμπορευμάτων 110.000 ΥΓΕΙΑ ΑΕ 

 

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 

 

Ποσά σε € 
31/12/2011 31/12/2010 

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές 

παροχές 
671.379 1.159.126 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 110.157 167.299 

Σύνολο 781.536 1.326.425 

 

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

 

Για τη χρήση του 2011, το Δ.Σ. της Εταιρείας δεν  θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή 

ποσού μερίσματος.  

 

 

26 Μαρτίου 2012 

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

Ανδρέας Καρταπάνης 

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 Y-LOGIMED A.E στις 26.03.2012 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 2.706.976 3.027.502 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8.437 19.280 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 2.078.784 1.479.784 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 124.451 127.105 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 338.047 594.689 

Σύνολο 5.256.695 5.248.361 

Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού 
 

  

Αποθέματα 1.476.432 1.149.117 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 15.977.106 15.806.666 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 1.958.644 932.687 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ 
84.867 0 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.349.668 2.104.844 

Σύνολο 22.846.717 19.993.314 

  
 

  

Σύνολο Ενεργητικού 28.103.412 25.241.674 

  
 

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

  

Ίδια Κεφάλαια 
 

  

Μετοχικό κεφάλαιο 60.000 60.000 

Λοιπά αποθεματικά 36.483 36.483 

Αποτελέσματα εις νέον 4.931.596 4.845.469 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 5.028.079 4.941.952 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.028.079 4.941.952 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 121.162 109.798 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 268.246 278.415 

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 446.284 566.361 

Σύνολο 835.692 954.574 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19.987.737 15.341.696 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 258.183 934.956 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 125.000 448.363 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.868.720 2.620.134 

Σύνολο 22.239.640 19.345.148 

      

Σύνολο Υποχρεώσεων 23.075.332 20.299.722 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 28.103.412 25.241.674 
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες     

Πωλήσεις 33.126.482 35.208.292 

Κόστος πωληθέντων -28.740.321 -28.387.772 

Μικτό Κέρδος 4.386.161 6.820.520 

Έξοδα διοίκησης -1.982.661 -3.087.801 

Έξοδα διάθεσης -2.526.102 -2.172.523 

Λοιπά έσοδα 851.618 59.062 

Λοιπά έξοδα -5 -1.483 

Λειτουργικό κέρδος 729.011 1.617.776 

Απομείωση στοιχείων ενεργητικού 0  0 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -141.371 -5.995 

Χρηματοοικονομικά κόστη -16.528 0 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 43.599 2.515 

Κέρδη προ φόρων 614.711 1.614.296 

Φόρος εισοδήματος -528.584 -954.170 

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 
86.127 660.126 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους  86.127 660.126 

 

 

  
  

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 60.000 36.483 4.185.343 4.281.826 4.281.826 

            

            

 Αποτέλεσμα περιόδου  0 0 660.126 660.126 660.126 

            

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 

μετά φόρων 
0 0 660.126 660.126 660.126 

Υπόλοιπο την 31/12/2010 60.000 36.483 4.845.469 4.941.952 4.941.952 

            

Υπόλοιπο την 1/1/2011 60.000 36.483 4.845.469 4.941.952 4.941.952 

            

 Αποτέλεσμα περιόδου  0 0 86.127 86.127 86.127 

            

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 

μετά φόρων 
0 0 86.127 86.127 86.127 

Υπόλοιπο την 31/12/2011 60.000 36.483 4.931.596 5.028.079 5.028.079 
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4. Κατάσταση των Ταμειακών Ροών 

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη Περιόδου προ φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα   614.711 1.614.296 

Κέρδη Περιόδου προ φόρων από διακοπείσα δραστηριότητα   0 0 

Προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις   466.043 404.692 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού   57.448 48.356 

Προβλέψεις   316.375 448.363 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές   -2.625 -1.891 

Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές   1.481 7.886 

(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων   0 22.766 

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ. Χρήσεων   -818.522 0 

Κέρδη/Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
  142.515 0 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   -43.599 -2.515 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   2.067 0 

Σύνολο προσαρμογών   121.182 927.656 

        

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές του 

κεφαλαίου κίνησης 
  735.894 2.541.952 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης       

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων   -447.651 50.888 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων   -450.036 -9.658.600 

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού   -218.151 -239.759 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   3.980.454 10.156.946 

    2.864.616 309.475 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   3.600.510 2.851.428 

Καταβληθέντες τόκοι   -34 0 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος   -723.883 -1.075.971 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   2.876.593 1.775.457 

        

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορές ενσώματων παγίων   -134.673 -387.057 

Αγορές ασώματων παγίων   0 -17.625 

Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων   0 30.000 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής   -560.000 0 

Τόκοι που εισπράχθηκαν   1.904 2.515 

Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη   -900.000 0 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις   -39.000 -450.000 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   -1.631.769 -822.167 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   0 0 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   1.244.824 953.290 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
  2.104.844 1.151.554 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
  3.349.668 2.104.844 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου από 

διακοπείσες δραστηριότητες 
  0 0 
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5. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 

 

Η Y-LOGIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.  (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Y-LOGIMED A.E.») ιδρύθηκε το 1993 και 

δραστηριοποιείται με την εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών υλικών και συσκευών ιατρικών μηχανημάτων. Η Εταιρεία έχει 

την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και έχει την έδρα της στην Μεταμόρφωση (13ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας). Οι 

οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26 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 123 

εργαζόμενοι. 

6. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 

6.1 Δήλωση Συμμόρφωσης 

 

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. 

 

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 αρχές, περίληψη των 

οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη Σημείωση 7, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες 

περιόδους. 

 

6.2 Βάση Επιμέτρησης 

 

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

τροποποιείται για την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των παρακάτω στοιχείων: 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

(περιλαμβάνονται και τα παράγωγα), 

χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, 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. 

 

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 
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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  

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:  
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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 
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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. 

  

 

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. 

 



 

 

 23 

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) 

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.  
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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 

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 αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά 

εφαρμόζει η Εταιρεία είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη χρήση.  

 

7.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

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

Εταιρείας. 

 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

 

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

την ημερομηνία των συναλλαγών. Τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο 

νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας κατά την ημερομηνία 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. 
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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. 

 

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, η διαφορά (απομείωση) 

καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στ’ αποτελέσματα. 

 

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

καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.  

 

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. 
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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 

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 το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία 

της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή 

τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική 

λειτουργία της Εταιρείας. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο. 

 

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. 
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7.7 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω 

ΚΑΧ 

Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού καταχωρούνται αρχικά στην ονομαστική 

τους αξία και μεταγενέστερα αποτιμώνται εύλογη αξία τους. Το ποσό της ζημιάς από την αποτίμηση στην εύλογη αξία 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

7.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

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

καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις. 

 

Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και χαμηλού ρίσκου με αρχική 

λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. 

 

7.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

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

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

μετοχικού κεφαλαίου. 

 

(α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 

 

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

φόρους. 

 

(β) Μερίσματα μετοχών 

 

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

μετόχων της Εταιρείας. 

 

7.10 Δάνεια 

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

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

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

 

7.11 Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring) 

Τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρείες πρακτόρευσης, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, μειώνουν τις απαιτήσεις από 

πελάτες. 

 

 

7.12 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.  
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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 

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. 

 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι 

των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του 

ενεργητικού ή στις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια 

της εταιρείας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να 

χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

7.13 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 
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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.  

 

7.14 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν: 

 Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, 

 Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης,  

 Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να   απεικονίζουν τις καλύτερες 

δυνατές εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί μια 

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

 

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

απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία 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. 

 

7.15 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: 
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(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. 

 

 

7.16 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. 

 

7.17 Λειτουργικές Μισθώσεις 

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.  
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Έλεγχοι Απομείωσης Υπεραξίας και Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού με Απεριόριστη Ωφέλιμη Ζωή 

 

Η Εταιρεία διενεργεί τον σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων του ενεργητικού με 

απεριόριστη διάρκεια ζωής που έχουν προκύψει από θυγατρικές και συγγενείς, τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και όποτε 

υπάρχει ένδειξη για απομείωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36. Προκείμενου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι 

απομείωσης, απαιτείται ο υπολογισμός της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας απομειωμένης κατά το κόστος πώλησης 

της επιχειρηματικής μονάδας. Συνήθως χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι παρούσας αξίας ταμειακών ροών, η αποτίμηση 

βάσει δεικτών ομοειδών συναλλαγών ή επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά και η χρηματιστηριακή 

τιμή. Για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων, η Διοίκηση απαιτείται να χρησιμοποιήσει στοιχεία όπως 

εκτιμώμενη μελλοντική κερδοφορία της θυγατρικής, επιχειρηματικά σχέδια καθώς και στοιχεία της αγοράς, όπως επιτόκια 

κ.λπ.  

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 31/12/2011 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.  

 

Αβέβαιη έκβαση εκκρεμών επίδικων υποθέσεων 

 

Η εταιρεία εξετάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προχωρεί σε διενέργεια 

προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά της εταιρείας, βάσει στοιχείων από τη Νομική Υπηρεσία, τα οποία προκύπτουν 

βάσει των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 

Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 

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

δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος 

δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά 
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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 κυρίως σε δύο επιχειρηματικούς τομείς 

δραστηριοτήτων, εκείνο της εμπορίας και της παροχής υπηρεσίας. Ακολούθως, παρατίθενται τα ποσοστά συμμετοχής του 

κλάδου εμπορικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

 

Αποτελέσματα τομέα την 31.12.2011 

 
 

 

Αποτελέσματα τομέα την 31.12.2010 

 
 

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. 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ 31.12.2010 

ΕΣΟΔΑ 32.334.089 2.874.203 35.208.292 

% συμμετοχής 91,8% 8,2% 100,00% 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.455.728 158.568 1.614.296 
% συμμετοχής 90,2% 9,8% 100,00% 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 22.758.364 2.483.310 25.241.674 
% συμμετοχής 90,2% 9,8% 100,00% 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ 31.12.2011 

ΕΣΟΔΑ 30.425.940 2.700.542 33.126.482 

% συμμετοχής 91,8% 8,2% 100,00% 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 566.757 47.954 614.711 
% συμμετοχής 92,2% 7,8% 100,00% 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25.911.346 2.192.066 28.103.412 
% συμμετοχής 92,2% 7,8% 100,00% 
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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 1/01/2010 132.608 3.076.898 156.678 358.900 3.725.085 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -2.529 -406.154 -68.756 -177.567 -655.006 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/01/2010 130.079 2.670.745 87.922 181.334 3.070.079 

Προσθήκες 65.270 264.445 0 57.342 387.057 

Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 -81.534 0 -11.841 -93.376 

Αποσβέσεις περιόδου -22.624 -262.848 -19.381 -72.014 -376.868 

Αποσβέσεις πωληθέντων 

/αποσυρθέντων 
0 29.556 0 11.054 40.610 

Λογιστική Αξία την 31/12/2010 197.878 3.259.809 156.678 404.401 4.018.766 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -25.154 -639.445 -88.138 -238.528 -991.264 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2010 172.724 2.620.364 68.541 165.873 3.027.502 

            

  
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήματα 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 1/1/2011 197.878 3.259.809 156.678 404.401 4.018.766 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -25.154 -639.445 -88.138 -238.528 -991.264 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2011 172.724 2.620.364 68.541 165.873 3.027.502 

Προσθήκες 20.650 77.904 0 36.119 134.673 

Αποσβέσεις περιόδου -26.518 -310.958 -19.301 -98.422 -455.199 

Λογιστική Αξία την 31/12/2011 218.528 3.337.713 156.678 440.520 4.153.439 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -51.672 -950.403 -107.439 -336.950 -1.446.463 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2011 166.856 2.387.310 49.240 103.570 2.706.976 

 

10.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων αφορά λογισμικό.  

 

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

Ποσά σε € 
Λογισμικά 

Προγράμματα 

Λογιστική Αξία την 1/10/2010 110.704 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -81.225 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/10/2010 29.479 

Προσθήκες 17.625 

Αποσβέσεις περιόδου -27.824 

Λογιστική Αξία την 31/12/2010 128.329 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -109.049 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2010 19.280 
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Λογισμικά 

Προγράμματα 

Λογιστική Αξία την 1/1/2011 128.329 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -109.049 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2011 19.280 

Προσθήκες 0 

Αποσβέσεις περιόδου -10.844 

Λογιστική Αξία την 31/12/2011 128.329 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -119.892 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2011 8.437 

 

 

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 

συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων 

Υπόλοιπο 

την 

31/12/2011 

Υπόλοιπο 

την 

1/1/2010 

(Χρέωση)/Πίστωση 

στα αποτελέσματα 

συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων 

Υπόλοιπο 

την 

31/12/2010 

Ενσώματα Πάγια  (86.757)  (34.405)  (121.162)  (48.665)  (38.092)  (86.757) 

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο  -   50.920   50.920   -   -   -  

Αποθέματα  34.544   (19.173)  15.371   -   34.544   34.544  

Πελάτες και λοιπές 

εμπορικές απαιτήσεις 
 (23.041)  39.608   16.567   (24.042)  1.002   (23.041) 

Λοιπά κυκλοφορούντα 

στοιχεία ενεργητικού 
 -   4.140   4.140   -   -   -  

Υποχρεώσεις παροχών 

προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 

 66.686   (13.037)  53.649   55.015   11.671   66.686  

Προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις 
 390.336   (217.936)  172.400   148.680   241.656   390.336  

Βραχυπρόθεσμες 

Προβλέψεις 
 103.123   (78.123)  25.000   -   103.123   103.123  

Συμψηφισμός 

Αναβαλλόμενων 

Φορολογικών 

Απαιτήσεων και 

Υποχρεώσεων 

 484.891   (268.006)  216.886   130.986   353.905   484.891  

 

10.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν καταρχήν δύο συμμετοχές της εταιρείας, η πρώτη στο μετοχικό 

κεφάλαιο κυπριακής εταιρείας με ποσοστό 0,1% (ποσό € 13.661) και η δεύτερη στο μετοχικό κεφάλαιο της Biocheck Int 
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Α.Ε. Ιδιωτικό Πολυϊατρείο με ποσοστό 100% (ποσό € 1.976.123. Εντός του 2011 η εταιρεία προέβη σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου της Biocheck Int Α.Ε. Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, κατά το ποσό των € 510.000). 

Επιπλέον, κατά τη χρήση 2011 η εταιρεία ίδρυσε θυγατρική στην Αλβανία την Logimed Shpk. και ποσό € 89.000 αφορά το 

μετοχικό κεφάλαιο αυτής.  

 

10.5 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αποτελούνται από εγγυήσεις ενοικίων τεσσάρων ακίνητων καθώς και από 

λειτουργικές μισθώσεις οχημάτων. 

 

 

 

10.6 Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Εμπορεύματα 1.729.803 1.264.708 

Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα 35.121 52.565 

Σύνολα 1.764.923 1.317.273 

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα και 

κατεστραμμένα αποθέματα περιόδου 
(120.336) (24.653) 

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα και 

κατεστραμμένα αποθέματα προηγούμενων χρήσεων 
(168.156) (143.503) 

Καθαρή Λογιστική Αξία 1.476.432 1.149.117 

 

 

10.7 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 1.585.424 2.128.848 

Εμπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 14.317.142 13.473.845 

Γραμμάτια Εισπρακτέα 5.676 477 

Επιταγές Εισπρακτέες 456.460 197.204 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (413.015) (82.501) 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 15.951.687 15.717.873 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 25.419 88.793 

Σύνολα 15.977.106 15.806.666 

      

Κυκλοφορούν ενεργητικό 15.977.106 15.806.666 

Σύνολα 15.977.106 15.806.666 

      

   

   

  31/12/2011 31/12/2010 

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι 

απομειωμένα 
15.488.180 15.379.502 
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Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:     

< 90 ημέρες 381.642 248.612 

91 - 180 ημέρες 4.335 47.365 

181 - 360 ημέρες 28.057 6.691 

> 360 ημέρες 49.473 35.703 

Σύνολο 15.951.687 15.717.873 

 

 

 

 

Ποσά σε € 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 31/12/2011 31/12/2010 

Χρεώστες Διάφοροι 7.242 105.057 

Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 829.819 597.907 

Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 1.100.000 200.000 

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό  0 267 

Προπληρωθέντα έξοδα 21.393 29.456 

Λοιπές Απαιτήσεις 190 0 

Σύνολα 1.958.644 932.687 

 

 

 

10.8 Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο 

Το  Εμπορικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

Ποσά σε € Ομόλογα 

  31/12/2011 31/12/2010 

Υπόλοιπο ανοίγματος  0 0 

Κέρδη/ ζημιές από αποτίμηση εύλογης 

αξίας  
-254.599 0 

Μεταφορά από λοιπές απαιτήσεις 339.466 0 

Υπόλοιπο κλεισίματος 84.867 0 

 

Η εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της συναλλάσσεται με το Ελληνικό Δημόσιο και έλαβε κατά την τρέχουσα 

χρήση άτοκα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τριετούς διάρκειας ποσού € 339 χιλ. έναντι εμπορικών απαιτήσεων του. Ο 

Όμιλος για την περίοδο που έληξε στις 31.12.2011 προχώρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης απομείωσης των εν  λόγω 

ομολόγων ποσού €254 χιλ. 

 

10.9 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 4.389 1.904 

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 3.344.279 2.102.940 
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Δεσμευμένες καταθέσεις 1.000 0 

Σύνολο Ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 3.349.668 2.104.844 

      

      

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 3.349.668 2.104.844 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο 

νόμισμα 
0 0 

Σύνολο Ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 3.349.668 2.104.844 

 

10.10 Ίδια κεφάλαια 

 

i) Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2011 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών ανήρχετο σε 2.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μία.  

 

Ποσά σε €  
Αριθμός 

μετοχών 

Ονομαστική 

αξία 

Αξία 

κοινών 

μετοχών 

Υπέρ Το 

Άρτιο 

Ίδιες 

Μετοχές 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2010 2.000 30 60.000 0 0 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2010 2.000 30 60.000 0 0 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2011 2.000 30 60.000 0 0 

 

ii) Λοιπά Αποθεματικά 

 

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε €  
Τακτικό 

αποθεματικό 

Ειδικά 

αποθεματικά 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 
Σύνολα 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2010 20.543 972 14.968 36.483 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2010 20.543 972 14.968 36.483 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2011 20.543 972 14.968 36.483 

 

 

10.11 Δανειακές υποχρεώσεις 

 

Η εταιρεία δεν είχε δάνεια ή υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011. 

 

 

10.12 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 : 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

συνταξιοδότησης 
268.246 278.415 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - - 
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συνταξιοδότησης 

Σύνολο 268.246 278.415 

 

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

είναι :       

  31/12/2011   31/12/2010 

  

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων 

  

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 42.987   39.882 

Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 14.460   11.003 

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές αναγνωρισμένα μέσα στο έτος (35.712)   14.130 

Ζημιές (κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις (31.905)   - 

Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων (10.169)   65.015 

        

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό είναι:       

  31/12/2011   31/12/2010 

  

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων   

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων 

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών που 

είναι πλήρως ή εν µέρει χρηματοδοτούμενες 

 

268.246   278.415 

Μείον: εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος 
- 

  - 

  268.246   278.415 

Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στον ισολογισμό 268.246   278.415 

        

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα 

καθορισμένα προγράμματα παροχών έχουν ως εξής :       

        

  31/12/2011   31/12/2010 

  

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων   

Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 278.086   220.059 

Κόστος απασχόλησης 42.987   39.882 

Κόστος τόκων 14.460   11.003 

Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη) (35.712)   14.130 

Παροχές πληρωθείσες (31.576)   (6.659) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 268.246   278.415 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

    31/12/2011 31/12/2010 

Προεξοφλητικό επιτόκιο   5,20% 5,20% 
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Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων 

του προγράμματος   
20,22 21 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών   3,50% 3,75% 

Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων   3,50% 3,75% 

 

10.13 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 

Λοιπές 

Προβλέψεις 

Προβλέψεις 

επίδικων 

υποθέσεων 

Σύνολα 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/10/2010 296.958 0 0 296.958 

Πρόσθετες προβλέψεις 307.672 413.363 35.000 756.035 

Χρησιμοποιημένες  προβλέψεις -38.270 0 0 -38.270 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2010 566.361 413.363 35.000 1.014.724 

          

  

Πρόβλεψη για 

έξοδο φόρου 

από ανέλεγκτες 

χρήσεις 

Λοιπές 

Προβλέψεις 

Προβλέψεις 

επίδικων 

υποθέσεων 

Σύνολα 

Υπόλοιπο αρχής την 1/1/2011 566.361 413.363 35.000 1.014.724 

Πρόσθετες προβλέψεις 216.219 60.000 30.000 306.219 

Χρησιμοποιημένες  προβλέψεις -336.296 0 0 -336.296 

Αχρησιμοποίητα ποσά προβλέψεων που 

ανεστράφησαν 
0 -413.363 0 -413.363 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2011 446.284 60.000 65.000 571.284 

          

          

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 446.284 0 0 446.284 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 0 60.000 65.000 125.000 

  446.284 60.000 65.000 571.284 

 

10.14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις – Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

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

 

 

 

Ποσά σε € 
31/12/2011 31/12/2010 

Προμηθευτές 19.888.940 14.591.720 

Επιταγές Πληρωτέες 98.356 749.976 
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Προκαταβολές πελατών 440 0 

Σύνολο 19.987.737 15.341.696 

 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 161.491 58.930 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  221.230 213.764 

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους  100.891 92.537 

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 787 1.713 

Δεδουλευμένα έξοδα 932.459 1.476.034 

Λοιπές υποχρεώσεις 451.864 777.155 

Σύνολο 1.868.720 2.620.134 

 

10.15 Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Φόρος εισοδήματος 258.183 934.956 

Πρόβλεψη για έξοδο φόρου από ανέλεγκτες χρήσεις 0 0 

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 0 0 

Σύνολο 258.183 934.956 

 

 10.16 Έξοδα ανά λειτουργία 

Τα έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής σε κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης : 
  31/12/2011 31/12/10 

Ποσά σε € 
Κόστος 

Πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Σύνολο 

Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Σύνολο 

Συνταξιοδοτικές παροχές 13.892 10.482 18.613 42.987 0 0 0 0 

Αμοιβές και λοιπές παροχές σε 
εργαζομένους 

1.413.849 1.066.732 1.894.310 4.374.892 1.317.134 1.564.355 1.813.897 4.695.386 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως 
έξοδο 

26.545.233 0 0 26.545.233 26.270.022 0 0 26.270.022 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 319.990 123.096 12.113 455.199 262.120 101.044 13.704 376.868 

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 0 10.844 0 10.844 0 27.824 0 27.824 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 48.779 202.197 8.454 259.430 165.392 275.946 11.502 452.839 

Παροχές τρίτων 76.854 56.585 16.431 149.869 42.804 74.191 25.231 142.225 

Έξοδα τηλεπικοινωνιών 1.594 39.849 0 41.443 1.154 40.324 0 41.479 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 108.345 184.392 149.784 442.522 97.724 226.878 137.896 462.499 

Φόροι και τέλη 4.216 6.236 29.133 39.585 3.105 50.348 10.422 63.876 

Καύσιμα - Λιπαντικά 0 0 0 0 0 0 0 0 

Προβλέψεις 120.336 30.000 166.039 316.375 0 448.363 0 448.363 

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ασφάλιστρα 148 14.490 11.457 26.095 9.508 8.963 8.412 26.883 

Έπισκευές και συντηρήσεις 45.047 135.659 13.215 193.921 142.077 135.962 4.235 282.273 

Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 0 33.460 58.836 92.295 194 47.122 29.172 76.488 

Προμήθειες πωλήσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 

Έξοδα λιμένων 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπά έξοδα 258 37.667 86.246 124.171 10.942 66.550 83.126 160.618 

Δωρεές 0 980 0 980 0 0 0 0 

Έξοδα μεταφοράς 39.536 16.190 61.471 117.197 62.251 0 34.927 97.178 

Αναλώσιμα 2.242 13.803 0 16.045 3.343 19.932 0 23.275 

Πρόστιμο επιτροπής ανταγωνισμού 0 0 0 0 0 0 0 0 

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 0 0 0 0 0 0 0 0 

Έξοδα διαχείρισης 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολα από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

28.740.321 1.982.661 2.526.102 33.249.084 28.387.772 3.087.801 2.172.523 33.648.095 
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Σύνολα από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 28.740.321 1.982.661 2.526.102 33.249.084 28.387.772 3.087.801 2.172.523 33.648.095 

 

  

10.17 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2011 και 2010 έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις 818.522  0 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 31.902  57.945 

Λοιπά έσοδα 1.194  1.117 

Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 851.618 59.062 

 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 0 588 

Ζημιές από την πώληση ασώματων παγίων 0 788 

Λοιπά έξοδα 5 107 

Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης 5 1.483 

 

10.18 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 1.904 2.515 

Τόκοι Χορηγηθέντων Δανείων 41.694 0 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 43.599 2.515 

 

 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης 

υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία 

14.461 0 

Factoring 2.067 0 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 16.528 0 

 

10.19 Φόρος εισοδήματος 

 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Τρέχον έξοδο φόρου 43.891 778.805 

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 268.006 -353.905 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 468 307.672 

Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος 216.219 0 

Λοιποί φόροι 0 221.598 

Σύνολο φόρου εισοδήματος συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 
528.584 954.170 

      

Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες) 
614.711 1.614.296 
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Συντελεστής Φόρου 20% 24% 

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 122.942 387.431 

      

Προ/γές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε 

φορολογία 
    

 - Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 405.174 333.558 

 - Διαφορές φόρου προηγούμενων χρήσεων 468 11.583 

 - Έκτακτη εισφορά 0 221.598 

Σύνολο φόρου συνεχιζόμενων και διακοπεισών 

δραστηριοτήτων) 
528.584 954.170 

 

10.20 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. 

 

 

 

 

2011 2010 

Κέρδη μετά από φόρους  86.127 660.126 

Αριθμός Μετοχών 2.000 2.000 

Βασικά/Μειωμένα 43,06 330,06 

 

 

10.21 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Ποσά σε €  31/12/2011 31/12/2010 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη Περιόδου προ φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα   614.711 1.614.296 

Κέρδη Περιόδου προ φόρων από διακοπείσα δραστηριότητα   0 0 

Προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις   466.043 404.692 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του 

προσωπικού 
  57.448 48.356 

Προβλέψεις   316.375 448.363 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές   -2.625 -1.891 

Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές   1.481 7.886 

(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων   0 22.766 

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων   -818.522 0 

Κέρδη/Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων 

σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
  142.515 0 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   -43.599 -2.515 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   2.067 0 

Σύνολο προσαρμογών   121.182 927.656 

        

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις 

μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 
  735.894 2.541.952 
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Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης       

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων   -447.651 50.888 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων   -450.036 -9.658.600 

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 
  -218.151 -239.759 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   3.980.454 10.156.946 

    2.864.616 309.475 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   3.600.510 2.851.428 

Καταβληθέντες τόκοι   -34 0 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος   -723.883 -1.075.971 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   2.876.593 1.775.457 

 

10.22 Δεσμεύσεις  

 

Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων της εταιρείας λειτουργούσας ως μισθωτή. 

 

 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις     

Εντός 1 έτους 422.821 433.653 

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 1.685.894 1.582.229 

Άνω των  5 ετών 3.129.177 1.965.966 

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 5.237.893 3.981.849 

 

Οι εγγυήσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2011 και την 31.12.2010, έχουν ως εξής:  

  31/12/2011 31/12/2010 

Εγγυήσεις     

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 36.000 15.000 

Εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανεισμού των θυγατρικών 489.554 223.554 

Εγγυήσεις για την συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς 1.000 70.510 

Σύνολο εγγυήσεων 526.554 309.064 

 

 

10.23 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Α.  Σημαντικές Δικαστικές εκκρεμότητες  

  

Η Εταιρεία της εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας της. Η Εταιρεία την 31-12-2011 έχει διενεργήσει προβλέψεις ύψους € 

65.000.  Η Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς, πέραν της ήδη σχηματισθείσας 

πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων, υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της. 

 

 

Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις 
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Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009. 

 

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. 

 

Συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 

 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2011 - 31.12.2011 

  

ΠΩΛΗΤΗΣ 

(Κολώνα)           

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (Γραμμή) 
Δ.Θ.Κ.Α.  

ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. 

ΜΗΤΕΡΑ 

A.E. 

Y-LOGIMED 

A.E. 

Y PHARMA 

A.E. 
ANIZ A.E. ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  Α.Ε.     20.329.392     20.329.392 

ΜΗΤΕΡΑ A.E.     7.534.678     7.534.678 

ΛΗΤΩ Α.Ε.     1.268.059     1.268.059 

ΑΛΦΑ LAB A.Ε.     4.796     4.796 

VALONE CO LTD     14.713     14.713 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΛΤΔ 
    12.457     12.457 

HYGEIA HOSPITAL TIRANA S.A.     761.468     761.468 

LOGIMED SHPK     62.197     62.197 

STEM HEALTH HELLAS S.A.     44.251     44.251 

Y-LOGIMED A.E. 134.346 750   1.288 221 136.605 

Y PHARMA Α.Ε.     21.643 
 

  21.643 

BIO-CHECK     23.060     23.060  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΕ     70.490      70.490 
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ΣΥΝΟΛΟ 134.346 750 30.147.204 1.288 221 30.190.259 

 

 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31.12.2011 

  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Κολώνα)           

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Γραμμή) 
Δ.Θ.Κ.Α.  

ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. 

ΜΗΤΕΡΑ 

A.E. 

Y-LOGIMED 

A.E. 

Y PHARMA 

A.E. 
ANIZ A.E. ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ     8.418.361     8.418.361 

ΜΗΤΕΡΑ A.E.     4.369.147     4.369.147 

ΛΗΤΩ Α.Ε.     707.925     707.925 

ΑΛΦΑ LAB AE     2.296     2.296 

VALONE CO LTD     2.861     2.861 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ     9.876     9.876 

HYGEIA HOSPITAL TIRANA     586.725     586.725 

LOGIMED SHPK     62.197     62.197 

STEM HEALTH HELLAS S.A.     48.219     48.219 

Y-LOGIMED AE 159.636 764   1.091 0 161.491 

Y PHARMA     7.173     7.173 

BIO-CHECK     25.726     25.726  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΕ     1.176.635      1.176.635 

ΣΥΝΟΛΟ 
159.636 764 15.417.142 1.091 0 14.376.273 

 

 

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 671.379 1.159.126 
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παροχές 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 110.157 167.299 

Σύνολο 781.536 1.326.425 

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας.  

11. 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. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο και δεν έχει δανειακές 

υποχρεώσεις.   

(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 
 3.349.668   2.104.844  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  15.977.106  16.739.353  

Σύνολο  19.326.774   18.844.197   

 

 

Ενηλικίωση Εμπορικών   Απαιτήσεων 

 

  

  31/12/2011 31/12/2010 

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι 

απομειωμένα 
15.488.180 15.379.502 

Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι 

απομειωμένα: 
    

< 90 ημέρες 381.642 248.612 

91 - 180 ημέρες 4.335 47.365 

181 - 360 ημέρες 28.057 6.691 

> 360 ημέρες 49.473 35.703 

Σύνολο 15.951.687 15.717.873 
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 (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 

της όπως οι αγορές εμπορευμάτων και οι πωλήσεις της προς τρίτους, πραγματοποιούνται σε ευρώ. Η Εταιρεία τέλος δεν 

έχει σημαντικά 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 

Εμπορικές υποχρεώσεις 19.987.737 0 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
2.251.903 0 0 0 

Σύνολο 22.239.640 0 0 0 

          

  31/12/2010 

Ποσά σε €  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

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

έτη 

Εμπορικές υποχρεώσεις 15.341.696 0 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
3.550.090 0 0 0 

Σύνολο 18.896.786 0 0 0 

 

 (ε) Διαχείριση Κεφαλαίου 

Ποσά σε € 31/12/2011 31/12/2010 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  5.028.079   4.941.952  

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα 
 (3.349.668)  (2.104.844) 

Κεφάλαιο  1.678.411   2.837.109  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  5.028.079   4.941.952  

Πλέον: Δάνεια  -   -  

Σύνολο κεφαλαίων  5.028.079   4.941.952  

      

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων  0,33   0,57  

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρείας  

 

Ασφαλιστική Κάλυψη Περιουσιακών Στοιχείων 

Η Y-Logimed Α.Ε. έχει συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια ως κατωτέρω:  

Για τον πάγιο εξοπλισμό του και τις εγκαταστάσεις του με τον Ασφαλιστικό Οργανισμό «Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.Ε.Γ.Α.» με  

ημερομηνία λήξης 31/03/2012, για το Ομαδικό Προσωπικού με την «ALLIANZ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» 

με λήξη 29/02/2012 και αυτοκινήτων Ι.Χ. 31/7/2012. Σημειώνεται ότι την 31.12.2011 η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων, 

μηχανημάτων και επίπλων της Εταιρίας ανερχόταν σε Ευρώ 2,1 εκ. Κατά συνέπεια το ποσοστό της ασφαλιστικής κάλυψης 

της αναπόσβεστης αξίας με βάση τα στοιχεία της 31.12.2011 ανέρχεται σε 100 % περίπου. 
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Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία  

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και κατά κύριο λόγο οι πελάτες της 

εταιρείας είναι ιδιωτικές κλινικές. Ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, κατά το 2011, παρουσίασε 

ιδιαιτερότητες κυρίως λόγω του δυσμενούς οικονομικού κλίματος της χώρας. 

Η εταιρεία είναι ο κύριος προμηθευτής των νοσοκομείων του Ομίλου Υγεία, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τα 

αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάζονται από την απόδοση των νοσοκομείων.  

Η επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας σε πελάτες εκτός Ομίλου, μέσω της αντιπροσώπευσης διεθνώς 

αναγνωρισμένων ξένων οίκων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενισχύει τη θέση της εταιρείας για επιπλέον ανάπτυξη. 

 

  Κίνδυνος ανταγωνισμού 

Ο κλάδος της εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα υφίσταται συρρίκνωση των οικονομικών του μεγεθών. 

Η αδυναμία του δημοσίου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων, η αναγκαστική μείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που είχε πιστώσει το δημόσιο προς εξόφληση 

των παλαιών υποχρεώσεών του προς τους προμηθευτές και η σημαντική συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους από την 

μείωση των τιμών των προϊόντων, είναι παράγοντες που έχουν οδηγήσει αρκετές εταιρείες του κλάδου σε δυσμενή 

οικονομική κατάσταση. Απόρροια των ανωτέρω είναι η αποεπένδυση πολυεθνικών ομίλων από την Ελλάδα, η μειωμένη 

δυνατότητα εφοδιασμού των νοσοκομείων και η υπαγωγή αρκετών εταιρειών στο άρθρο 99.  

Η υγιής οικονομική κατάσταση της εταιρείας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη υποδομών και διαδικασιών ως προς την 

προμήθεια υλικών, επιτρέπουν στην εταιρεία να προσφέρει απρόσκοπτα τα εμπορεύματά της και διασφαλίζει την 

αδιάλειπτη τροφοδοσία υλικών στους πελάτες της.  

 

12. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της  κατάστασης οικονομικής θέσης  

Την 27
η
 Ιανουαρίου 2012 η Γ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας «Biocheck Int Α.Ε. Ιδιωτικό Πολυϊατρείο» αποφάσισε την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 201.000. 

Την 13
η
 Μαρτίου 2012, στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων που ανακοίνωσε το υπουργείο 

οικονομικών, η εταιρεία πιστώθηκε με νέα ομόλογα ονομαστικής αξίας € 157.820 σε αντικατάσταση των ομολόγων που 

διακατείχε ύψους € 339.466.  

Την 21
η
 Μαρτίου 2012 η Γ.Σ. της συνδεδεμένης εταιρείας «Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας Πρωτοβάθμια Ιατρικής 

Α.Ε.» αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία συμμετείχε η Y-Logimed με ποσό € 400.000, κατέχοντας το 

40% του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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