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Οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τα  

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») 

της 4ης Εταιρικής Χρήσης από 1η Ιουλίου 2007 μέχρι 30η Ιουνίου 2008 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της «ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» την 24η Οκτωβρίου 2008. Επισημαίνεται ότι τα 
δημοσιοποιηθέντα στον τύπο Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον 
αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής 
θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.7.2007 –30.06.2008 

 

Kύριοι Μέτοχοι, 

 

Σας θέτουμε για έγκριση τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας, που περιλαμβάνουν την περίοδο 
από 1 Ιουλίου 2007 μέχρι 30 Ιουνίου 2008 αποτελούμενες από τον ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και το προσάρτημα και παρακαλούμε να εγκρίνετε 
τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, την  έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και να απαλλάξετε το 
Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, προκειμένου για τη διαχειριστική χρήση 
1.7.2007 έως 30.06.2008. 

 

Κατά τη χρήση 1.7.2007-30.06.2008 προέκυψαν κέρδη 1.368.748,40 ευρώ, τα οποία μαζί με το υπόλοιπο κερδών των 
προηγουμένων χρήσεων (25.839,06 ευρώ) και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος εκ ευρώ 447,84 το προς 
διάθεση ποσό ανέρχεται σε 1.394.139,62 ευρώ. 

 

Τα αποτελέσματα κρίνονται πολύ ικανοποιητικά. και προβλέπεται ότι κατά την χρήση 2008 θα βελτιωθούν ακόμη 
περισσότερο. Τα πάγια αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως.  

 

Στα πάγια έγιναν οι νόμιμες αποσβέσεις. Η Εταιρεία δεν έχει ακίνητα. Περισσότερα στοιχεία για την περιουσιακή 
διάρθρωση της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Η προτεινόμενη διανομή πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Το προς διανομή προτεινόμενο ποσό 
μερίσματος είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του ελαχίστου υποχρεωτικού μερίσματος και αντιστοιχεί σε 0.39340293539 
ευρώ ανά μετοχή. Το σύνολο των μερισμάτων προέρχεται από κέρδη της κλειομένης χρήσεως. 
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Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2008 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρία»), που 
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30 Ιουνίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και περίληψη των 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις 

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων 
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και 
εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις 
περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το 
σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά 
την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με 
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν 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 
γνώμης μας. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 30η Ιουνίου 2008, καθώς και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και 
τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α 
παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, και το περιεχόμενο της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.  

 

 

  Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Μανόλης Μιχαλιός 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 
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 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
    Σημ    30/06/2008   30/06/2007 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ           
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία            
Ενσώματα Πάγια       1.891   2.521 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες       30.188.549   30.188.549 
        30.190.439   30.191.069 
             
            
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις       1.369.689   0 
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα       215.261   1.618.061 
        1.584.950   1.618.061 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων        31.775.389   31.809.130 
             
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ            
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της             
μητρικής            
Μετοχικό κεφάλαιο       1.024.395   1.024.395 
Λοιπά αποθεματικά       167.911   116.399 
Κέρδη εις νέο       23.360.394   23.443.605 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       24.552.699   24.584.399 
Δικαιώματα μειοψηφίας       0   0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       24.552.699   24.584.399 
             
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ            
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις            
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος       7.221.830   7.221.830 
        7.221.830   7.221.830 
             
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις            
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις       859   0 
Τρέχων φόρος εισοδήματος       0   2.901 
        859   2.901 
Σύνολο υποχρεώσεων       7.222.690   7.224.732 
             
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων       31.775.389   31.809.130 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ            
Ποσά σε Ευρώ       
  Σημ.   30.6.2008   30.6.2007 
           
Πωλήσεις          
Κόστος πωληθέντων    0   0 
Μικτό κέρδος     0   0 
Έξοδα διοίκησης & λοιπά έξοδα    (5.558)   (1.127) 
Κέρδη εκμετάλλευσης     (5.578)   (1.127) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα    6.451   13.954 
Χρηματοοικονομικά έξοδα   (30)  0 
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα    1.367.905   1.438.218 
Καθαρά κέρδη/( ζημίες) περιόδου προ φόρων     1.368.748   1.451.044 
Φόρος εισοδήματος    (448)   (4.297) 
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων     1.368.301   1.446.747 
Κατανεμόμενα σε:          
Μετόχους της μητρικής     1.368.301   1.446.747 
Μετόχους μειοψηφίας          
Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν στους          

μετόχους της μητρικής για τη περίοδο          
Βασικά/ μειωμένα    0,41   0,44 
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων     (4.629)   (1.127) 
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων     (4.629)   (1.127) 

Κέρδη μετά από Φόρους      1.368.300   1.446.747 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ 6.2008     3.304.500    
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ 6.2007              3.304.500 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Μετοχικό Λοιπά Kέρδη Σύνολο
Κεφάλαιο Αποθεματικά εις νέο Ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπο, 30  Ιουνίου 2006 1.024.395 53.951 23.153.432 24.231.778
Μερίσματα πληρωτέα 0 0 (1.094.127) (1.094.127)
Μεταφορά σε αποθεματικά 62.448 (62.448) 0
Καθαρά κέρδη περιόδου 1.446.748 1.446.748
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2007 1.024.395 116.399 23.443.605 24.584.399
Μερίσματα πληρωτέα (1.400.000) (1.400.000)
Μεταφορά σε αποθεματικά 51.512 (51.512) 0
Καθαρά κέρδη περιόδου 1.368.301 1.368.301
Υπόλοιπο, 30 Iουνίου 2008 1.024.395 167.911 23.360.393 24.552.699  

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     
    30.6.2008 30.6.2007 
    
Κέρδη Περιόδου   1.368.301 1.446.748 
Προσαρμογές για:       
Φόρο   448  4.297  
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων   630 630 
Έσοδα τόκων   (6.451) (13.954) 
Έξοδα τόκων   30 0 
Έσοδα από μερίσματα    (1.367.906) (1.438.218) 
    (4.947) (497) 
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης       
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων  (1.783) 0 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων   (2.490) (3.302) 
    (4.273) (3.302) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες   (9.221) (3.800) 

Καταβληθέντες τόκοι  (30) 0 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  0 0 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες   (9.251)  (3.800)  

Μερίσματα εισπραχθέντα  0 1.438.218 
Τόκοι που εισπράχθησαν    6.451 13.954 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες   6.451 1.452.172 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες       

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής   (1.400.000) 0 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες   (1.400.000) 0 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα   (1.402.800) 1.448.373 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου   1.618.061 169.689 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της 
περιόδου   215.261 1.618.061 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.Ε. συμμετέχει κατά ποσοστό 100% στην εταιρία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Εκτός της 
παραπάνω δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα. Oι Οικονομικές Καταστάσεις της 30/6/08 αποτελούν την 4η εταιρική 
χρήση. 

Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο 13ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Μεταμόρφωση Αττικής. 

Οι  οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 24η 
Οκτωβρίου 2008. Η μέτοχοι θα εγκρίνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις στην Γενική Συνέλευση την 28η 
Νοεμβρίου 2008. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων 
και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια 
της παρούσας χρήσης η μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή 
αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007 

 

ΔΠΧΠ 7 - Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 - 
Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης 
πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα και δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόμηση και αποτίμηση των 
χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρίας, ούτε στις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη φορολογία και τους προμηθευτές 
και λοιπές υποχρέωσες.  Οι πρόνοιες του συγκεκριμένου προτύπου έχουν εφαρμοστεί στην σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων. 

 

Διερμηνείες υποχρεωτικές για το 2007 

 

ΔΕΕΧΠ 7 - Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του  ΔΛΠ 29 

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο παρουσίασης στην οποία 
μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της, 
εφόσον η οικονομία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. Δεδομένου ότι η Εταιρίας δεν 
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λειτουργεί σε μια υπερπληθωριστική οικονομία, αυτή η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρίας.  

 

ΔΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 

Η διερμηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την έκδοση συμμετοχικών τίτλων - όπου το αναγνωρίσιμο 
λαμβανόμενο τίμημα είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν – προκειμένου 
να καθοριστεί εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

ΔΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παράγωγων 

Η διερμηνεία απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει για να 
διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως μεμονωμένο  παράγωγο όταν η 
οικονομική οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην 
Εταιρία. 

 

ΔΕΕΧΠ 10 - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και  Απομείωση 

Η διερμηνεία απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την 
υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισμούς μεταγενέστερων ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν 
επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

 

ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων  

Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τομείς 
αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς 
αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / 
Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν 
την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

 

ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού 

Η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά σε 
σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους 
δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα 
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προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η Εταιρία θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 από την 1 
Ιανουαρίου 2009. 

 

Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

 

ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Εταιρίας  

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας 
θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι 
συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με 
διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης  

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε 
συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 

 

ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν 
κάποιας μορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν 
αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 

 

ΔΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο 
κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους.  Η διερμηνεία 
διασαφηνίζει πότε οικονομικά οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών 
εισφορών στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου 
σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων 
μελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε 
υποχρέωση.   Εφόσον η Εταιρία δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η διερμηνεία δεν 
έχει εφαρμογή στην Εταιρία.     

2.2. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα 
και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών 
τομέων.  Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
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2.3. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  Οι οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα.  

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  Οι συναλλαγματικές διαφορές από 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. 

 

     2.4. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις  πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική.  

Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος  για την ενοποίηση είναι η μέθοδος της εξαγοράς. Το κόστος κτήσης μιας 
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν των συμμετοχικών τίτλων που 
εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής. 

Το κόστος που υπερβαίνει την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν καταχωρείται ως υπεραξία. 
Αν το κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν , η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 

Διεταιρικές συναλλαγές, διεταιρικά υπόλοιπα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των 
εταιρειών του ομίλου απαλείφονται. 

Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής οι επενδύσεις σε θυγατρικές εμφανίζονται στην αξία κτήσεως μειωμένη 
με την τυχόν ζημία απομείωσης. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 
επενδύσεις έχουν υποστεί μείωση. Σε  μία τέτοια περίπτωση η ζημία μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

2.5. Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση. Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρία και το 
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την 
σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

- Κτίρια 25-50 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 3-15 έτη 

- Αυτοκίνητα 4-5 έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 3-15 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ισολογισμό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα (Σημείωση 2.6). 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 
καθαρής αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.   

2.6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 

To λογισμικό αποτιμάται 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 4 χρόνια. 

Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγματοποιούνται. 

2.7. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία 
μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση 
των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών.  Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.  

2.8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα 
οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. 
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την 
ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα 
δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισμό. 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  
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2.9. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 
εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 
αφαιρούμενων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

2.10. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρούμενων και των ζημιών απομείωσης.  Οι 
ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημίας απομείωσης είναι η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημίας απομείωσης καταχωρείται ως 
έξοδο στα αποτελέσματα. 

2.11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και τις τραπεζικές 
υπεραναλήψεις. 

 2.12. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρίας και περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 
μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

2.13. Δανεισμός 

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 την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την 
εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.14. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

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 περιουσιακών στοιχείων 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.  Ο αναβαλλόμενος φόρος 
προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 
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2.15. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δεδουλευμένες. 

(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 δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το 
κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή με την 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, 
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. 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 την 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 Εταιρία 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 περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν 
χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

2.16. Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να 
αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 

2.17. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις αναγνωρίζονται όταν: 

(1) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων 

(2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 



ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις της 4ης Εταιρικής Χρήσης  

που έληξε την 30η Ιουνίου  2008 
 (Ποσά σε Ευρώ) 

 

Σελίδα 19 από 28  

(3) Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

 (a) Δικαίωμα αδείας 

Τα δικαιώματα της ετήσιας αδείας και της αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζομένων αναγνωρίζονται όταν 
αυτά προκύπτουν.  Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιμώμενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της αδείας 
μακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσμα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.18. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία παραδίδει τα αγαθά και τους κινδύνους που σχετίζονται με την 
ιδιοκτησία των αγαθών στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισμένη.  

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(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 προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό 
επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

2.19. Μισθώσεις 

(α) Εταιρία  ως μισθωτής 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της 
μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 
μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες 
υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις.  Το μέρος 
του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 
χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη 
μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

H Εταιρία δεν είχε χρηματοδοτικές μισθώσεις ως μισθωτής κατά τις χρήσεις 2007 και 2008. 

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. 
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(β) Εταιρία  ως εκμισθωτής 

Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων καταχωρείται ως 
απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται 
ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο.  Το έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 
χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία 
αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. 

H Εταιρία δεν είχε χρηματοδοτικές μισθώσεις ως εκμισθωτής κατά τις χρήσεις 2007 και 2008. 

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις του 
ισολογισμού.  Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με 
παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις.  Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν 
στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτουν 
από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει.  Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρία στη διαχείριση των κινδύνων 
ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω: 

 
(α) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες της 
Εταιρίας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρία δεν έχει 
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο και δεν δανείζεται σε κυμαινόμενα 
επιτόκια.   

 
(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 του ισολογισμού. Η Εταιρία δεν 
Η Εταιρία δεν υπόκειται σε πιστωτικό κίνδυνο. 
 

(γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να 
κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.  Η Εταιρία δεν υπόκειται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι κύριες συναλλαγές της όπως οι αγορές εμπορευμάτων 
από εταιρείες/εργοστάσια του ομίλου της από το εξωτερικό και οι πωλήσεις της προς τρίτους, 
πραγματοποιούνται σε ευρώ. Η Εταιρία τέλος δεν έχει στοιχεία Ενεργητικού ή Παθητικού 
εκφρασμένα σε Ξένο Νόμισμα .  
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3.2. Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την 
πραγματική τους αξίας.  Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους 
στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για την 
Εταιρία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές εξ 
ορισμού σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται 
σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στους 
επόμενους 12 μήνες αναφέρονται κατωτέρω. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμώνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος όπως 
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων 
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες. 

(α) Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση από την Εταιρία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος . Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος.  Εάν ο τελικός 
φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικός αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την 
πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  
 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Πρωτεύον τύπος πληροφόρησης –επιχειρηματικοί τομείς 

Η εταιρεία έχει έναν επιχειρηματικό τομέα, την συμμετοχή και παροχή υπηρεσιών υγείας. 

 

Δευτερεύον τύπος πληροφόρησης –γεωγραφικοί τομείς 

 

Η έδρα της εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησης της είναι η Ελλάδα. Επομένως δεν παρουσιάζεται 
ανάλυση ανά γεωγραφικό τομέα. 
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6. Ενσώματα Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
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7. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Ποσά σε Ευρώ 30/06/2008 30/06/2007 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 30.188.548,64 30.188.548,64 

 30.188.548,64 30.188.548,64 

 

Το κονδύλι αφορά τη συμμετοχή κατά 12,63% της εταιρίας στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.   

 

 

 

8. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Ποσά σε Ευρώ 30/06/2008 30/06/2007 
   

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 215.261,06 1.618.061,14 

Σύνολο 1.618.061,14 1.618.061,14 

 

9.  Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε Ευρώ 
Αριθμός 
μετοχών  

Κοινές 
μετοχές Σύνολο 

30 Ιουνίου 2007 3.304.500  1.024.395,00 1.024.395,00 

30 Ιουνίου 2008 3.304.500  1.024.395,00 1.024.395,00 
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10.Λοιπά αποθεματικά 

Ποσά σε Ευρώ 
Τακτικό 

αποθεματικό Σύνολο 

30 Ιουνίου 2007 116.398,61 116.398,61 

30 Ιουνίου 2008 167.910,69 167.910,69 

 

 

 

 

11. Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 

Ποσά σε Ευρώ 30/06/2008 30/06/2007 
Υποχρέωση αναβαλλόμενης φορολογίας  7.221.830,23 7.221.830,23 

Σύνολο 7.221.830,23 7.221.830,23 

 

 

 

 

12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

Ποσά σε Ευρώ 30/06/2008 30/06/2007 

   
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 859,40  0,00   
Σύνολο 859,40  0,00  
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13. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Ποσά σε Ευρώ 30/06/2007 30/06/2007 

   

Φόρος εισοδήματος χρήσης 0 2.901,48   
Σύνολο 2.901,48  0,00   

  

 

 

 

14.Έξοδα ανά κατηγορία 

  1.7.07-30.6.08 1.7.06-30.6.07 
Aμοιβές τρίτων 450  
Διάφορα έξοδα 4.497 497,21 
Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού 
εξοπλισμού 

630 630,17 

  5.577 1.127,38 
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15.Xρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 

 

 

 

 

 

 

16.Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

 

Ποσά σε Ευρώ 1/7/06-30/06/2008 1/7/06-30/06/2007 
Έσοδα συμμετοχών 1.367.905,28 1.438.217,75 
Σύνολο  1.367.905,28 1.438.217,75 
   
Γενικό σύνολο 1.367.905,28 1.438.217,75 
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17. Φόρος εισοδήματος 

Ποσά σε Ευρώ 1/7/07-30/06/2008 1/7-/06-30/06/2007   

     

Φόρος χρήσης 0 2901,48   

Σύνολο 0 2.901,48   
     
     

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε 
τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής: 

     
 
Ποσά σε Ευρώ 1/7/07-30/06/2008 1/7/06-30/06/2007   
     
Κέρδη προ φόρων 1.368.300,51 1.248.957,99   
Έσοδα  που δεν υπολογίζονται για φορολογικούς σκοπούς 1.367.905,28 1.248.957,99   
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες τοπικούς 
φορολογικούς συντελεστές για τα κέρδη  0,00 0,00   
Έξοδα  που δεν υπολογίζονται για φορολογικούς σκοπούς 395,23    
Φόροι 0,00 0,00   

 

 

 

 

 

 



ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις της 4ης Εταιρικής Χρήσης  

που έληξε την 30η Ιουνίου  2008 
 (Ποσά σε Ευρώ) 

 

Σελίδα 28 από 28  

18. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 

Μέτοχος της εταιρίας ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε  είναι η εταιρία Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. κατά ποσοστό 
100%. 

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με άλλες εταιρίες του Ομίλου.  

 

19. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
χρηματοοικονομική κατάσταση  της Εταιρίας. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τα έτη 8/8/2003 έως 
30/6/2008 (4 εταιρικές χρήσεις) . Η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες χρήσεις με  συνέπεια 
να υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθεί και θα 
οριστικοποιηθεί. 

   

20. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική θέση 
της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος.  Ένα μέλος του Δ.Σ. ο Λογιστής 
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