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A. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
 
 
Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 
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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
την οικονομική θέση της Εταιρείας Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έμφαση Θέματος 
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Εφιστούμε την προσοχή στην επεξηγηματική σημείωση 11 των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου 
περιγράφεται το θέμα ότι ποσό €29,5 εκ. του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας αφορά σε απαιτήσεις από εταιρίες, 
συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου Υγεία, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και δυσκολία 
αποπληρωμής των υποχρεώσεων τους. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα αποπληρωμής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
της Εταιρείας εξαρτάται από την είσπραξη των απαιτήσεων από τα ανωτέρω συνδεδεμένα μέρη. 
 
Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της 
δραστηριότητας της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται στην σημείωση 11, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί στον σχεδιασμό 
κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των 
δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών 
οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της.  
 
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
 
 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016 

 

O Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

 

 

Δημήτριος Δουβρής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921 
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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 01/01/2015 ΈΩΣ 31/12/2015 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας 
υποβάλλουμε για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για τη χρήση του 2015, 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 2016 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 1/1-31/12/2015 

 
Η Ελληνική οικονομία το 2015 συνέχισε να επιδεινώνεται παρατείνοντας τη βαθιά ύφεση των τελευταίων ετών. Σε αυτή τη 
δύσκολη συγκυρία ο κλάδος των ιδιωτικών και κρατικών κλινικών που αποτελεί τη πελατειακή βάση της εταιρείας, είχε να 
αντιμετωπίσει επιπλέον τις καθυστερήσεις στην εξόφληση των ληξιπροθέσμων οφειλών των δημόσιων ασφαλιστικών 
ταμείων καθώς και τις έκτακτες και απρόβλεπτες κυβερνητικές αποφάσεις για την εφαρμογή εκπτώσεων και μηχανισμού 
αυτόματης επιστροφής (rebate και claw-back) των δαπανών νοσηλείας. 
 
Η Διοίκηση της εταιρείας, εκτιμώντας διαρκώς το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, υιοθέτησε πρακτικές 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και οι επιβεβλημένες ενέργειες 
για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητές της. 
 
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 τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.  
 
Επίσης, η εταιρεία, έχει εδραιωθεί στο χώρο της προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση των προμηθειών 
και του εφοδιασμού όλου του εύρους ιατροτεχνολογικών προϊόντων των νοσοκομείων. 
 
Ακολούθως παραθέτονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για τη χρονιά που πέρασε. 
 

2.Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

 

Κύκλος Εργασιών : Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 28,5 εκ. Ευρώ σημειώνοντας μείωση 1,3%, έναντι 28,1 εκ. 
Ευρώ το 2014. 
 
Μικτά Κέρδη : Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 17,6% στα 3,6 εκ. Ευρώ έναντι 3,1 εκ. Ευρώ από το 2014 με παράλληλη 
βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 12,8% από 11,0% το 2014. 
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Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) : Οι ζημιές προ τόκων, φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 313 χιλ. Ευρώ από κέρδη 386 χιλ. 
Ευρώ του 2014. 
  
Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) : Οι λειτουργικές ζημιές (EBIT) ανήλθαν στα 363 χιλ. Ευρώ 
από κέρδη 293 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήση. 
 
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) : Οι ζημιές προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στις 4.882 χιλ. Ευρώ από κέρδη 385 χιλ. 
Ευρώ το 2014 που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοσχερή απομείωση της αξίας κτήσης των δύο συμμετοχών της, 
εξαιτίας του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος που έχει πλήξει επί σειρά ετών το κλάδο της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης και καθιστά αβέβαιη την ανάκτηση των εν λόγω επενδύσεων. 
 
Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους : Οι ζημιές μετά φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 4.814 χιλ. Ευρώ, έναντι 
κερδών 331 χιλ. Ευρώ της χρήσης 2014. 
 
Ενσώματα Πάγια : Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 93 χιλ. Ευρώ και αντιστοιχούν στο 
0,2% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, έναντι 0,3% της προηγούμενης χρήσης.   
 
Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις :  Οι Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 34,92 εκ. Ευρώ έναντι 30,20 
εκ. Ευρώ του 2014 και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 90,7% 
έναντι 81,7% το 2014.   
 
Ίδια Κεφάλαια : Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε 1,02 εκ. Ευρώ από 5,85 εκ. Ευρώ του 2014. 
 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις : Οι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις της Εταιρείας την 31.12.2015 ανήλθαν 
σε 36,7 εκ. Ευρώ, έναντι 30,4 εκ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης.  
 
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες : Οι καθαρές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές και ανέρχονται 
σε 539 χιλ. Ευρώ από αρνητικές ροές 487 χιλ. Ευρώ το 2014. 
 

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 ανάμεσα στους οποίους 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 -140% λόγω των ζημιών μετά φόρων από 5,8% στην 
προηγούμενη χρήση. 
 

  

(Β) Σημαντικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Γεγονότα 

 

 Σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς  

Δραστηριοποιούμενη σε ένα δυναμικό περιβάλλον έντονων επιχειρηματικών και οικονομικών προκλήσεων η Εταιρεία 
κατά το 2015 επέκτεινε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των προμηθευόμενων προϊόντων της μέσω της ανάπτυξης των ήδη 
υφιστάμενων εμπορικών συνεργασιών και της δημιουργίας νέων, επαναδιαπραγματεύτηκε συμφωνίες με προμηθευτές 
και βελτίωσε περαιτέρω την απόδοση της διαχείρισης των αποθεμάτων της. 
 
Επιπρόσθετα, διεύρυνε τις εμπορικές της δραστηριότητες και τις συμφωνίες αποκλειστικής αντιπροσώπευσης και 
διανομής ιατρικών προϊόντων, με σκοπό την περαιτέρω καθιέρωσή της στον ευρύτερο χώρο της Υγείας. Διατηρεί την 
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αποκλειστική αντιπροσώπευση στη χώρα μας επιφανών ηγετικών οίκων του εξωτερικού και στοχεύει στην περαιτέρω 
επέκτασή της στην αγορά του δημοσίου τομέα της Υγείας ενισχύοντας την θέση της στο κλάδο της Υγείας. 
 
Τον Φεβρουάριο 2015 η εταιρεία άνοιξε υποκατάστημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης προκειμένου να εξυπηρετείται 
ευχερέστερα η επαγγελματική δραστηριότητα της εταιρείας στη συμπρωτεύουσα και γενικότερα τη βόρεια Ελλάδα. 
 
Την 26η Φεβρουαρίου 2015 το Δ.Σ. εξέλεξε νέο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Δημήτριο-Ελευθέριο Μαντζαβίνο, σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αντώνιου Βουκλαρή. 
 

Η εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» καταβάλλοντας 1.600.000 € μέσω της κεφαλαιοποίησης χρέους, απαιτήσεων, 
καταβληθέντων έναντι μελλοντικής αύξησης και μετρητών.  
 
Η εταιρεία προέβη στη πλήρη απομείωση της αξίας κτήσης των θυγατρικών της BIO-CHECK ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. και ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., που 
δραστηριοποιούνται στη πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας, εξαιτίας του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος που έχει 
πλήξει το κλάδο και καθιστά αβέβαιη την ανάκτηση των επενδύσεων της.  
 

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης  

Στις 12 Φεβρουαρίου 2016 η εταιρεία κατέβαλε 60.000 € στη θυγατρική της εταιρεία «Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Δυτικής 
Αθήνας Πρωτοβάθμια Ιατρικής Α.Ε.» έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 
 

 

(Γ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο εμπορίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Πρόκειται για ένα κλάδο που είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένος με τη πορεία της Ελληνικής οικονομίας και τη δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών 
οικονομικών υποχρεώσεων του ΕΟΠΠΥ τόσο στις ιδιωτικές κλινικές, όσο και στα κρατικά νοσοκομεία. Καθώς η εταιρεία 
αποτελεί το κύριο προμηθευτή των νοσοκομείων του Ομίλου Υγεία, τα αποτελέσματα της εταιρείας σε μεγάλο βαθμό 
επηρεάζονται από τη απόδοση των εν λόγω νοσοκομείων. Με γνώμονα την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά, η 
εταιρεία επεκτείνει την εμπορική της δραστηριότητα σε πελάτες εκτός Ομίλου και ειδικότερα στο Δημόσιο. 
 

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 και η περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, έχουν 
επιφέρει έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και μαζί με την σημαντική συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους από την 
μείωση των τιμών των προϊόντων, 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. Ταυτόχρονα η αγορα κατακλύζεται από 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και προδιαγραφών. 
 
Ωστόσο, 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 να 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 σημαντικό συναλλαγματικό 
κίνδυνο. 
 

3. Κίνδυνος επιτοκίου 

Η εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις οπότε δεν υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου. 
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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 2015 αναλύεται ως εξής: 
 

  31/12/2015 

Ποσά σε € '000 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

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

έτη 
Εμπορικές υποχρεώσεις 35.971.357 0 0 0 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

804.456 0 0 0 

Σύνολο 36.775.813 0 0 0 

 

 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2014 αναλύεται ως εξής: 

 

  31/12/2014 

Ποσά σε € '000 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

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

έτη 

Εμπορικές υποχρεώσεις 29.751.332 0 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

702.788 0 0 0 

Σύνολο 30.454.120 0 0 0 

 

5. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού 
ελέγχου. 
 
Η διοίκηση της εταιρείας 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 € 31/12/2015 31/12/2014 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά 
ισοδύναμα 

1.080.902 1.683.128 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 34.130.300 28.483.170 
Σύνολο 35.211.202 30.166.298 

 

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων για την εταιρεία κατά την 31.12.2015 και την 31.12.2014, αναλύεται 
ως εξής: 
 

 31/12/2015 31/12/2014 

   
Εντός 3 μηνών 3.255.800 3.000.901 
Από 3 έως 6 μήνες 2.832.479 2.115.054 
Από 6 μήνες έως 1 έτος 4.466.665 4.773.774 
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Πάνω από 1 έτoς 7.336.080 4.740.177 

Σύνολο 17.891.024 14.629.907 

 

6. Διαχείριση κεφαλαίου 

 

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

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

 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες, αναλογικά με το 
επίπεδο κινδύνου. 

 
Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των Ιδίων Κεφαλαίων πλέον των δανείων μειωμένης 
εξασφάλισης, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισμό.  
 
Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2015 και 2014 αναλύεται ως εξής:  
 

Ποσά σε € '000 31/12/2015 31/12/2014 

    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.020.542 5.846.617 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.080.902) (1.683.128) 

Κεφάλαιο (60.360) 4.163.489 

    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.020.542 5.846.617 

Πλέον: Δάνεια 0 0 

Σύνολο κεφαλαίων 1.020.542 5.846.617 

    

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων (0,06) 0,71 

 

 

 

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

 

Το γεγονός ότι η Ελληνική οικονομία τα τελευταία έξι έτη βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, έχει σαν αποτέλεσμα πολλές 
εταιρείες στο κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων να αναστείλουν την λειτουργία τους και να περιορίσουν τις 
δραστηριότητές τους, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερες ευκαιρίες σε εταιρίες με υγιή οικονομική κατάσταση, δομές 
και σωστό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και καλύτερους όρους συνεργασιών. 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και τις προκλήσεις δημιουργεί συνεργασίες με 
σημαντικούς, πιστοποιημένους προμηθευτές και με συμφέροντες όρους για τα Νοσοκομεία του Ομίλου και τους πελάτες 
της. 
 
Οι αντιπροσωπείες διεθνών καταξιωμένων οίκων ιατροτεχνολογικών προϊόντων δίνουν 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. 
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Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του Ν.3016 (Άρθρο 2, Παρ.4) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21 Μαρτίου 
2016. 
 

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: 

 

Πώληση εμπορευμάτων 

 

Εταιρεία προς την οποία πραγματοποιήθηκε η 

πώληση 

Αξία πώλησης 

εμπορευμάτων 

ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 17.023.761 

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 5.675.753 

ΛΗΤΩ Α.Ε. 964.557 

HYGEIA HOSPITAL TIRANA 580.798 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 15.888 

BIOCHECK 16.836 

ΑΛΦΑ LAB 6.326 

 

 

 Παροχή υπηρεσίας προς συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Υγεία: 

 

Εταιρεία προς την οποία 

πραγματοποιήθηκε η πώληση 

Ποσό 

Y-PHARMA AE 1.200 

BEATIFIC AE 6.264 

 

 

 Λοιπές πωλήσεις/υπηρεσίες προς συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Υγεία: 

 

Είδος τιμολόγησης/υπηρεσίας Ποσό Εταιρεία 

Τόκοι 94.630 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

 

 

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

 

Είδος τιμολόγησης/υπηρεσίας Ποσό Εταιρεία 

Μηχανογραφικές υπηρεσίες 14.124 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

Αγορά παγίων 337 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

Παροχές προσωπικού 243 ΑΝΙΖ ΑΕ 

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 

 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές 
παροχές 

359.238 400.000 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 69.016 83.255 

Σύνολο 428.254 483.254 
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Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και τις οικογένειές τους). 

 

 

(ΣΤ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 
Για τη χρήση του 2015, το Δ.Σ. της Εταιρείας δεν θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή 
ποσού μερίσματος.  
 
 
21 Μαρτίου 2016 
Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Ανδρέας Καρταπάνης 
Πρόεδρος Δ.Σ. 
 

 

 



 

 

 13 

Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

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 21.03.2016 και 
έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.y-logimed.gr, όπου και θα παραμείνουν 
στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της 
συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. 
 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα 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.y-logimed.gr/
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1.Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
    

 

Ποσά σε €                                                                                                                                               Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού       

Ενσώματα Πάγια 9.1 93.017 112.781 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.2 1.875 12.500 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 9.4  0 3.000.125 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 9.5 165.653 171.732 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.3  398.737 263.699 

Σύνολο   659.282 3.560.837 

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού       

Αποθέματα 9.6  1.809.869 1.483.612 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9.7  34.130.300 28.483.170 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 9.7  786.811 1.714.592 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και xρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ 

9.8  44.910 44.910 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.9  1.080.902 1.683.128 

Σύνολο   37.852.792 33.409.413 

Σύνολο Ενεργητικού   38.512.074 36.970.250 

        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 9.10  60.000 60.000  

Λοιπά αποθεματικά 9.10  36.483 36.483  

Αποτελέσματα εις νέον   924.059 5.750.133  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   1.020.542 5.846.617 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.3  20.307 163 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 9.12  375.206 349.145 

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 9.13  320.206 320.206 

Σύνολο   715.719 669.514 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.14  35.971.357 29.751.332 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 9.15  20.258 14.322 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9.14  784.199 688.466 

Σύνολο   36.775.813 30.454.120 

Σύνολο Υποχρεώσεων   37.491.532 31.123.634 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   38.512.074 36.970.250 

 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων  
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2.Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Ποσά σε € Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 

    

Πωλήσεις 9.16  28.491.428 28.122.988 

Κόστος πωληθέντων 9.17   (24.847.671) (25.025.182) 

Μικτό Κέρδος   3.643.757 3.097.805 

 
Έξοδα διοίκησης 

 
9.17 

  
(1.687.175) 

 
(1.478.625) 

Έξοδα διάθεσης 9.17  (2.331.809) (2.376.523) 

Λοιπά έσοδα 9.19  35.075 2.940.462 

Λοιπά έξοδα  9.19  (22.627) (1.889.682) 

 

Λειτουργικό κέρδος 
    

(362.780) 
 

293.436 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 9.21   (4.607.633) 86 

Χρηματοοικονομικά κόστη 9.20   (8.007) (10.773) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9.20  96.768 101.940 

Κέρδη προ φόρων   (4.881.652) 384.689 

Φόρος εισοδήματος 9.22  67.690 (53.840) 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους  (4.813.961) 330.848 

    

Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους  (4.813.961) 330.848 

    

Λοιπά συνολικά έσοδα: 
 

  

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων    

 Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  
 

(18.226) (68.135) 

 Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της 
υποχρέωσης παροχών προσωπικού    

5.286  17.715 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών 
κερδών/(ζημιών) λόγω της μεταβολής στον φορολογικό 
συντελεστή 

 
827  0 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 
 

(12.114) (50.420) 

    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων  (4.826.075) 280.428 
 

  

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Ποσά σε €  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 
Υπόλοιπο την 1/1/2014 60.000 36.483 5.469.706 5.566.189 

     
 Αποτέλεσμα περιόδου  0 0 330.848 330.848 
 Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  0 0 (68.135) (68.135) 
 Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της 
υποχρέωσης παροχών προσωπικού   

0 0 17.715 17.715 

 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους  0 0 (50.420) (50.420) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 280.428 280.428 

Υπόλοιπο την 31/12/2014 60.000 36.483 5.750.134 5.846.617 

     
Υπόλοιπο την 1/1/2015 60.000 36.483 5.750.134 5.846.617 

     
 Αποτέλεσμα περιόδου  0 0 (4.813.961) (4.813.961) 

     
 Λοιπά συνολικά έσοδα:  

    
 Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  0 0 (18.226) (18.226) 
 Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της 
υποχρέωσης παροχών προσωπικού   

0 0 5.286 5.286 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών 
κερδών/(ζημιών) λόγω της μεταβολής στον φορολογικό 
συντελεστή 

0 0 827 827 

 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους  0 0 (12.114) (12.114) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 (4.826.075) (4.826.075) 

Υπόλοιπο την 31/12/2015 60.000 36.483 924.059 1.020.542 

 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων  
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Έμμεση Μέθοδος) 

Ποσά σε €      
  Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα   (4.881.652) 384.689  
Προσαρμογές για:       
Αποσβέσεις   50.061  92.432  
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του 
προσωπικού 

  39.277  22.269  

Προβλέψεις   314.879  0  
Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων   4.600.125  0  
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές   (1.941) (451) 
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές   9.448  5.837  
(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων   (6.621) 70.620  
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων   0  (212.837) 
Κέρδη/Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων 
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

  0  (5.472) 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   (96.768) (101.940) 

Σύνολο προσαρμογών   4.908.460  (129.543) 

    
 

  

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τις 
μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 

  26.808  255.146  

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   
 

  

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων   (326.257) (295.395) 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων   (6.462.009) 3.493.785  
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

  (19.371) (103.053) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)   6.296.828  (3.812.351) 
    (510.808) (717.015) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   (484.000) (461.869) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος   (55.176) (24.696) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   (539.175) (486.565) 

    
 

  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   
 

  

Αγορές ενσώματων παγίων   (20.007) (113.136) 
Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων   6.956  20.244  
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

  0  25.450  

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις   (50.000) 0  

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   (63.051) (67.442) 

    

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   (602.226) (554.007) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

  1.683.128  2.237.135  

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της 
περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

  1.080.902  1.683.128  
 

  

 Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων  
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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 Κηφισιά (Οδός Ερμού 15). Οι οικονομικές καταστάσεις 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 21 Μαρτίου 2016. Οι μέτοχοι θα εγκρίνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις 
στην Γενική Συνέλευση την 27.05.2016. Το προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2015 ήταν 75 εργαζόμενοι. 
 

6. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 

6.1 Δήλωση Συμμόρφωσης 

 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου  
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, 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 31/12/2015. 
 
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. 
 

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 
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 Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 8. 
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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 31.12.2014, εκτός 
από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 01.01.2015. Στην παράγραφο 6.6.1 παρουσιάζονται τα 
πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015, καθώς και τα 
πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2015, 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 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε 

ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή 
μεταγενέστερα. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2015) 

 
Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα 
και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται 
να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των 
υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση 
χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 
Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 
 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 
 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 
εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η 
παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα 
καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές 
που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που 
υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της εταιρείας. 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2014) 

 
Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα 
και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται 
να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των 
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προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις 
επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού 
των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – 
αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 

6.6.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα 

τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, 
έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Συγκεκριμένα: 
 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): 

 
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της καθαρής θέσης 
σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την επιλογή να επιμετρήσει τις 
επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η Εταιρεία 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2016) 

 
Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα 
και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες 
επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: 
Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην 
ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 
 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 
Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρηματοοικονομικά 
αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως 
τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο 
εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο 
εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέες 
οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία 
αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Η Εταιρεία 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2016) 

 
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως 
στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη 
διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών 
Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως προς την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων»  
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 
καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθμό 
της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το 
IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που 
περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των 
μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως 
προς την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.  
 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 
Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση 
της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε 
πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές 
ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση  των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Οι 
τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως προς την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός 
Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2016) 

 
Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 
Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η 
τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του 
ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη 
εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις 
θα εξεταστούν ως προς την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την 
Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 
 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και 
ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών 
οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των προτύπων. Οι τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως προς την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις 
της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2017) 
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Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Ο στόχος των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη 
πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως 
προς την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2017) 

 
Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με 
τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων 
λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές 
συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Οι τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως προς την 
επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018) 

 
Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν 
την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για 
αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική 
αντιστάθμισης. Οι τροποποιήσεις θα εξεταστούν ως προς την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
 
Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου του IASB  ήταν η ανάπτυξη 
νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν  και τα δύο μέρη σε μια σύμβαση - δηλαδή 
και ο πελάτης («ο μισθωτή») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή πληροφοριών για τις μισθώσεις με τον 
τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα πρέπει να 
αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Οι τροποποιήσεις θα 
εξεταστούν ως προς την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

7.Βασικές λογιστικές πολιτικές 

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

7.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

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

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία των συναλλαγών. Τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο 
νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας κατά την ημερομηνία 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. 
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Τα μη νομισματικά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 
μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία 
προσδιορισμού της εύλογης αξίας τους. Οι συναλλαγματικές διαφορές από τα μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 
εύλογης αξίας. Στην περίπτωση αποτελεσματικής αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου για μη νομισματικά 
χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται ως διαθέσιμα προς πώληση, το μέρος της μεταβολής της εύλογης αξίας 
τους που οφείλεται στην μεταβολή του συναλλάγματος καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης. 
 
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση τέλους χρήσης 
νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών 
απεικονίζονται στα ίδια κεφάλαια. 
 

7.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια και οι επενδύσεις σε ακίνητα απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως, 
μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν απομείωσή τους. 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. 
 
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 Με βάση τα έτη μίσθωσης 

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

7.4 Απομείωση Αξίας μη χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
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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 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. 
 

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. 
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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.  
 

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. 
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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 προγράμματα καθορισμένων παροχών.  
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως 
από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit 
method). 
Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις του προγράμματος καθορισμένων παροχών που σχετίζονται με το κόστος τρέχουσας 
απασχόλησης και το χρηματοοικονομικό κόστος από τόκους αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, ενώ τα 
αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από επανεκτιμήσεις λόγω μεταβολών των παραδοχών, καταχωρούνται 
στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων. 
Το επιτόκιο προεξόφλησης των καθορισμένων υποχρεώσεων μετά την έξοδο από την υπηρεσία προσδιορίζεται με 
αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς, υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς. 
 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση 
υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, 
είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης προεξοφλούνται στην παρούσα αξία 
τους. 
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν 
χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη υποχρέωση.  
 

7.14 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. 
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Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να   απεικονίζουν τις καλύτερες 
δυνατές εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί μια 
υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται. 
 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, 
απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την 
χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση.  
 
Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το 
ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις, εκτός εάν εξετάζεται στα πλαίσια μια συνένωσης επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την 
συνένωση επιχειρήσεων. 
 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η 
πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές εισροές από οικονομικά 
οφέλη για  την Εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες 
απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
 

7.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, 
εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 

(α) 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. 
 
(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν 
υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η 
παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. 
Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται 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. 

 

7.17 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 
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Εταιρείας και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες 
εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με 
ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και 
τις προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  
 

Απομείωση Ενσώματων Παγίων και Αϋλων Στοιχείων του Ενεργητικού 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία καθώς και τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού 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 31/12/2015 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. 
 

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 
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. (Βλέπε Σημείωση 9.12) 

9.Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
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9.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (μεταφορικά μέσα, λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μείον 
τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν μειώσεις της αξίας τους. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 
δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη και υποθήκες. 
 
Ποσά σε €  Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήματα Μεταφορικά 

Μέσα 
Επιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 1/1/2014 168.578 110.453 80.366 430.016 789.413 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (78.259)  (74.397)  (67.915)  (399.777) (620.348) 
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2014 90.319 36.055 12.451 30.239 169.065 

Προσθήκες 34.000 3.993 0 75.143 113.136 
Πωλήσεις /αποσύρσεις (168.578) 0 0  (117.946) (286.524) 
Αποσβέσεις περιόδου (8.319)  (36.024)  (3.407)  (30.807)  (78.557) 
Αποσβέσεις πωληθέντων αποσυρθέντων 81.382 0 0 114.278 195.660 

Λογιστική Αξία την 31/12/2014 34.000 114.446 80.366 387.213 616.025 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (5.195)  (110.422)  (71.322)  (316.306) (503.245) 
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2014 28.805 4.024 9.045 70.907 112.781 

 
 Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήματα Μεταφορικά 

Μέσα 
Επιπλα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 1/1/2015 34.000 114.446 80.366 387.213 616.025 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (5.195)  (110.422)  (71.322)  (316.306) (503.245) 
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2015 28.805 4.024 9.045 70.907 112.781 

Προσθήκες 0 5.091 0 14.916 20.007 
Πωλήσεις /αποσύρσεις 0  (5.091) 0  (1.831)  (6.923) 
Αποσβέσεις περιόδου (5.668)  (6.964)  (2.694)  (24.110)  (39.436) 
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 5.091 0 1.496 6.588 

Λογιστική Αξία την 31/12/2015 34.000 114.446 80.366 400.297 629.109 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (10.863)  (112.294)  (74.016)  (338.920) (536.093) 
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2015 23.137 2.152 6.351 61.377 93.017 

 

 

9.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων αφορά λογισμικό.  

 

Ειδικότερα, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στις 31/12/2015 αναλύονται ως εξής: 

 

Λογισμικά Προγράμματα    
Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 
Λογιστική Αξία την 1/1/2014 168.829 168.829 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (156.329)  (142.454) 
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2014 12.500 26.375 

Αποσβέσεις περιόδου  (10.625)  (13.875) 
Λογιστική Αξία την 31/12/2014 168.829 168.829 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  (166.954)   (156.329) 
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2015 1.875 12.500 
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9.3 Αναβαλλόμενος φόρος 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, χρησιμοποιώντας τον 

φορολογικό συντελεστή που αναμένεται να ισχύει κατά τη χρήση που μία απαίτηση πραγματοποιείται ή μία υποχρέωση 

διακανονίζεται και λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία των 

Οικονομικών Καταστάσεων. Τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν 

ή θα διακανονιστούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015. Για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας των χωρών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ο φορολογικός συντελεστής της χρήσης 2015, ανέρχεται σε 29%. 

 

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

διαφορές έχουν ως εξής:  

 

 
Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) 

Υπόλοιπο 
την 

1/1/2015 

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα αποτελέσματα 

συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων 

(Χρέωση)/  
Πίστωση 

στην 
καθαρή 

θέση 

Υπόλοιπο 
την 

31/12/2015 

Υπόλοιπο 
την 

1/1/2014 

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα αποτελέσματα 

συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων 

(Χρέωση)/  
Πίστωση 

στην 
καθαρή 

θέση 

Υπόλοιπο 
την 

31/12/2014 

Ενσώματα Πάγια  (64)  (20.108)  -   (20.172)  (2.480)  2.416   -   (64) 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  2.438   753   -   3.190   1.170   1.268   -   2.438  

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο  16.123   1.860   -   17.983   17.545   (1.422)  -   16.123  

Αποθέματα  77.975   (50.338)  -   27.638   117.034   (39.059)  -   77.975  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές 
απαιτήσεις 

 10.712   160.217   -   170.929   42.895   (32.183)  -   10.712  

Λοιπά κυκλοφορούντα 
στοιχεία ενεργητικού 

 1.283   148   -   1.432   1.284   (1)  -   1.283  

Ζημιές χρήσης  32.696   (1.211)  -   31.485   -   32.696   -   32.696  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -   -   -   -   -   -   -   -  

Υποχρεώσεις παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

 90.778   10.714   6.113   107.605   65.209   7.854   17.715   90.778  

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

 -   -   -   -   18.502   (18.502)  -   -  

Βραχυπρόθεσμες 
Προβλέψεις 

 23.436   2.704   -   26.141   23.437   (0)  -   23.436  

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

 8.158   4.043   -   12.201   -   8.158   -   8.158  

Συμψηφισμός 
Αναβαλλόμενων 
Φορολογικών Απαιτήσεων 
και Υποχρεώσεων 

  
263.535  

  
108.782  

 
 6.113  

 
 378.430  

  
284.596  

 
 (38.776) 

  
17.715  

  
263.536  

 

 

9.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

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

Biocheck Int Α.Ε. Ιδιωτικό Πολυϊατρείο με ποσοστό 100%, η δεύτερη στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ιδιωτικό 

Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας Πρωτοβάθμια Ιατρικής Α.Ε.» με ποσοστό 87,8%. Εντός του 2015 η εταιρεία συμμετείχε σε 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας Πρωτοβάθμια Ιατρικής Α.Ε.» 

καταβάλλοντας € 1.600.000  μέσω της κεφαλαιοποίησης χρέους, απαιτήσεων, καταβληθέντων έναντι μελλοντικής 

αύξησης και μετρητών. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής από 

68,2% σε 87,8% κατά την 31/12/15. 

 

Η εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 10 καθώς ενοποιείται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης από το Υγεία  

ΑΕ δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  

 

(α)  Έλεγχος απομείωσης στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις  

 

Εντός του 2015, πραγματοποιήθηκε έλεγχος απομείωσης στις οικονομικές καταστάσεις της αξίας κτήσης θυγατρικών όπου 

προέκυψε ανάγκη σχηματισμού πρόβλεψης απομείωσης ποσού € 4.600.125 καθώς η λογιστική αξία τους υπολείπονταν 
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της ανακτήσιμης αξίας τους, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τις ως άνω γενικά αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης. 

Η εν λόγω πρόβλεψη απομείωσης επιβάρυνε την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

Το ποσό της απομείωσης αντιστοιχεί στο σύνολο της αξίας κτήσης των επενδύσεων ενώ η ανακτήσιμη αξία κάθε ΜΔΤΡ 
υπολογίστηκε σύμφωνα με τον υπολογισμό της αξίας χρήσης της (value in use). Ο προσδιορισμός προκύπτει μέσω της 
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών και επηρεάζεται (έχει ευαισθησία) από τις εξής βασικές 
παραδοχές, όπως αυτές υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για τον προσδιορισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών: 

 

Κατάρτιση 5ετών επιχειρηματικών σχεδίων ανά ΜΔΤΡ: 
-Μέγιστη περίοδος 5 ετών. Οι ταμειακές ροές πέραν της 5ετίας εξάγονται συμπερασματικά χρησιμοποιώντας 
εκτιμήσεις των ποσοστών ανάπτυξης που αναφέρονται παρακάτω, 
-Βάσει πρόσφατα καταρτισμένων προϋπολογισμών και εκτιμήσεων 

-Προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους και EBITDA & μελλοντικές εκτιμήσεις με χρήση εύλογων 
παραδοχών. 

Οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας των ΜΔΤΡ βασίστηκαν σε 5ετή επιχειρηματικά σχέδια 

εγκεκριμένα από τη Διοίκηση, τα οποία έχουν συμπεριλάβει τις απαραίτητες αναθεωρήσεις για την αποτύπωση της 

τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και αντανακλούν προηγούμενη εμπειρία, προβλέψεις κλαδικών μελετών και λοιπές 

διαθέσιμες πληροφορίες από εξωτερικές πηγές.  

 

Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές: 

Οι ταμειακές ροές πέραν της 5ετίας έχουν εξαχθεί συμπερασματικά χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις των ποσοστών 
ανάπτυξης στο διηνεκές, όπως αυτές λήφθηκαν από εξωτερικές πηγές και υπολογίζονται στο 2%. 
 

 

Μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC): 

Η μέθοδος του WACC αντανακλά το προεξοφλητικό επιτόκιο των μελλοντικών ταμειακών ροών κάθε ΜΔΤΡ, σύμφωνα με 
το οποίο σταθμίζεται το κόστος των ιδίων κεφαλαίων και το κόστος του μακροπρόθεσμου δανεισμού και τυχόν 
επιχορηγήσεις, προκειμένου για να υπολογιστεί το κόστος των συνολικών κεφαλαίων της εταιρείας. Για τις χρήσεις 2020 
και έπειτα έχει γίνει επαναπροσδιορισμός του μέσου σταθμισμένου κόστος κεφαλαίου (WACC στο διηνεκές) λόγω της 
προσδοκώμενης βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών. 
 

 

9.5 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

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

μισθώσεις οχημάτων ποσού € 165.653 σε σχέση με το 2014 που ήταν € 171.732. 

 

9.6 Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 

Εμπορεύματα 1.809.869 1.483.612 

Σύνολα 1.809.869 1.483.612 
 

Δεν υπάρχουν ενεχυριασμένα αποθέματα από τρίτους. 

 

9.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις – Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

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

  

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 3.878.101 2.633.520 
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Εμπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 30.626.790 26.071.780 

Γραμμάτια Εισπρακτέα 6.475 6.475 

Επιταγές Εισπρακτέες 334.604 191.074 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (753.846) (438.967) 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 34.092.125 28.463.882 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 38.175 19.289 

Σύνολα 34.130.300 28.483.170 

 
  

    

Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι 
απομειωμένα 

16.201.101 13.833.975 

Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι 
απομειωμένα: 

   

< 90 ημέρες 3.255.800 3.000.901 
91 - 180 ημέρες 2.832.479 2.115.054 
181 - 360 ημέρες 4.466.665 4.773.774 
> 360 ημέρες 7.336.080 4.740.177 

Σύνολο 34.092.125 28.463.882 

 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
 
Ποσά σε € '000 31/12/2015 31/12/2014 

Χρεώστες Διάφοροι 1.301 1.892 
Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 752.933 628.711 
Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 0 1.050.000 
Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό 2.726 0 
Προπληρωθέντα έξοδα 29.852 33.989 

Σύνολα 786.811 1.714.592 
 

Η εταιρεία προέβη στη κεφαλαιοποίηση του δανείου €  1.050.000 που είχε χορηγήσει στη θυγατρική της «ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.». 

9.8 Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο 

Το  Εμπορικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

Ποσά σε €   

  31/12/2015 31/12/2014 

Υπόλοιπο ανοίγματος  44.910 64.888 

Πωλήσεις  (-) 0  (25.450) 
Κέρδη/ ζημιές) από αποτίμηση εύλογης 
αξίας  

0 5.472 

Υπόλοιπο κλεισίματος 44.910 44.910 

 

Η εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της συναλλάσσεται με το Ελληνικό Δημόσιο και έλαβε σε προηγούμενη 

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

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

ομολόγων ποσού €254 χιλ.   
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9.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

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

 

  
Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Μετρητά στο ταμείο 2.502 2.370 

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 1.039.915 1.651.332 

Δεσμευμένες καταθέσεις 38.485 29.426 

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 1.080.902 1.683.128 

  
  

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 1.080.902 1.683.128 
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα 0 0 

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 1.080.902 1.683.128 

 

9.10 Ίδια κεφάλαια 

 

i) Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2015 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 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2014 2.000 30 60.000 

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2014 2.000 30 60.000 

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2015 2.000 30 60.000 

 

 

ii) Λοιπά Αποθεματικά 

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  Τακτικό 
αποθεματικο 

Ειδικά 
αποθεματικά 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Σύνολα 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2014 20.543 972 14.968 36.483 

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2014 20.543 972 14.968 36.483 

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2015 20.543 972 14.968 36.483 

 

9.11 Δανειακές υποχρεώσεις 

 

Η εταιρεία δεν είχε δάνεια ή υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015. 

 

9.12 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 : 
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Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Μακροπρόθεσμη υποχρεώσεις 
συνταξιοδότησης 

375.206 349.145 

Σύνολο 375.206 349.145 

 

 

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

 

  31/12/2015 31/12/2014 

  Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η Ιανουαρίου 349.145 262.049 

Τρέχον κόστος απασχόλησης 31.269 11.496 

Έξοδο τόκων 8.008 10.773 

Eπανεκτιμήσεις - αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) από 
μεταβολές χρηματοοικονομικών παραδοχών 

18.226 68.135 

Παροχές πληρωθείσες (2.629) (7.292) 

Κόστος προϋπηρεσίας 34 3.983 

Ζημιές(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις (28.847) - 

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 375.206 349.145 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων είναι: 

 

 31/12/2015 31/12/2014 

 Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 31.269 11.496 

Κόστος προϋπηρεσίας 33 3.983 

Kαθαρός τόκος  πάνω στην υποχρέωση παροχών 8.007 10.773 

Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 

39.310 26.253 

   

 31/12/2015 31/12/2014 

 Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών (Mη 

χρηματοδοτούμενα) 
Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε 
χρηματοοικονομικές παραδοχές  

(18.226) (68.135) 

Συνολικά έσοδα /(έξοδα) αναγνωρισμένα στα λοιπά 
συνολικά έσοδα 

(18.226) (68.135) 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Προεξοφλητικό επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2,20% 2,50% 
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Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,80% 1,80% 

Πληθωρισμός 2,00% 2,00% 

 

 

Η επίδραση των μεταβολών σε σημαντικές  

αναλογιστικές παραδοχές είναι : 

  Προεξοφλητικό επιτόκιο 

  0,5% -0,5% 

Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών  -30.256 33.802 

  
  Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 

  1% -1% 

Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών  33.354 -30.159 

  
 

9.13 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 1/1/2014 230.065 60.000 30.140 320.205 

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2014 230.065 60.000 30.140 320.205 

      
  Πρόβλεψη για έξοδο 

φόρου από ανέλεγκτες 
χρήσεις 

Λοιπές 
Προβλέψεις 

Προβλέψεις 
επίδικων 

υποθέσεων 

Σύνολα 

Υπόλοιπο αρχής την 1/1/2015 230.065 60.000 30.140 320.205 

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2015 230.065 60.000 30.140 320.205 

      
9.14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις – Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

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

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 

Προμηθευτές 35.646.361 29.638.552 

Επιταγές Πληρωτέες 324.220 111.411 

Προκαταβολές πελατών 776 1.369 

Σύνολο 35.971.357 29.751.332 

 

 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 
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Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 2.536 3.779 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  133.328 134.420 

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους  99.655 85.592 

Δεδουλευμένα έξοδα 287.560 216.221 

Λοιπές υποχρεώσεις 261.120 248.454 

Σύνολο 784.199 688.466 

 

9.15 Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Φόρος εισοδήματος 20.258 14.322 

Σύνολο 20.258 14.322 

 

9.16 Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 28.485.380 28.115.050 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 6.048 7.937 

Σύνολο 28.491.428 28.122.988 

 

 9.17 Έξοδα ανά λειτουργία 

 

Τα έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής σε κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης : 
 
  31/12/2015 31/12/14 

Ποσά σε €  Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Σύνολο Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Σύνολο 

Συνταξιοδοτικές παροχές 0 8.755 22.514 31.269 0 2.293 13.187 15.479 

Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 0 784.114 1.977.052 2.761.165 0 812.921 1.981.365 2.794.286 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 24.847.671 0 0 24.847.671 25.025.182 0 0 25.025.182 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 0 32.472 6.964 39.436 0 74.337 4.220 78.557 

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 0 10.625 0 10.625 0 13.875 0 13.875 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0 151.652 10.775 162.427 0 189.643 7.996 197.639 

Παροχές τρίτων 0 21.762 0 21.762 0 28.198 2.880 31.078 

Έξοδα τηλεπικοινωνιών 0 31.553 0 31.553 0 30.146 0 30.146 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 0 112.434 144.895 257.329 0 120.501 160.606 281.107 

Φόροι και τέλη 0 67.793 9.211 77.004 0 57.519 8.288 65.807 

Προβλέψεις 0 314.879 0 314.879 0 0 0 0 

Ασφάλιστρα 0 8.863 2.183 11.046 0 3.698 3.215 6.913 

Έπισκευές και συντηρήσεις 0 19.773 10.659 30.432 0 33.172 15.158 48.330 

Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 0 20.253 30.771 51.024 0 25.007 60.058 85.065 

Λοιπά έξοδα 0 86.620 100.137 186.757 0 69.724 101.483 171.207 

Έξοδα μεταφοράς 0 0 16.648 16.648 0 0 18.069 18.069 

Αναλώσιμα 0 15.628 0 15.628 0 17.592 0 17.592 

Σύνολο 24.847.671 1.687.175 2.331.809 28.866.656 25.025.182 1.478.625 2.376.523 28.880.331 

 
9.18 Κόστος εργαζομένων 

Το κόστος εργαζομένων της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχει ως εξής: 
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Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 

Μισθοί και ημερομίσθια 2.203.212 2.200.606 
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 535.115 563.154 
Συντάξεις προγράμματα καθορισμένων παροχών 31.269 11.496 
Λοιπά έξοδα προσωπικού 20.210 30.526 
Αποζημιώσεις απόλυσης 2.629 3.983 

Σύνολο κόστους εργαζομένων 2.792.435 2.809.765 

 
Αριθμός εργαζομένων 31/12/2015 31/12/2014 
Ημερομίσθιοι 1 1 
Μισθωτοί 74 70 

Σύνολο 75 71 

 

9.19 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής: 

Λοιπά έσοδα   

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις 0 212.837 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 9.458 5.590 

Λοιπά έσοδα 18.997 2.703.076 

Κέρδη από την πώληση ενσώματων παγίων 6.621 18.958 

Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 35.075 2.940.462 

 

Λοιπά έξοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Φόροι ακίνητης περιουσίας και λοιποί φόροι 7.955 0 
Πρόστιμα και προσαυξήσεις 3.719 208 
Ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων 0 89.578 
Λοιπά έξοδα 10.953 1.799.896 

Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης 22.627 1.889.682 

 

9.20 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 0 8 
Τόκοι Χορηγηθέντων Δανείων 94.630 99.539 
Λοιποί τόκοι έσοδα 2.138 2.393 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 96.768 101.940 

 
 

Χρηματοοικονομικά κόστη 31/12/2015 31/12/2014 

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων 
παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

8.007 10.773 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 8.007 10.773 
 

 

9.21 Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

Τα Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  31/12/2015 31/12/2014 
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Κέρδη/ (ζημιές) εύλογης αξίας λοιπών χρηματοοικονομικών 
στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0 5.472 
Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων (4.600.125) 0 
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 1.941 451 
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές (9.448) (5.837) 

Σύνολο λοιπών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (4.607.633) 86 

 

9.22 Φόρος εισοδήματος 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 

Τρέχον έξοδο φόρου 41.091 15.065 

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων  (108.782) 38.776 

Σύνολο φόρου εισοδήματος συνεχιζόμενης δραστηριότητας  (67.690) 53.840 

    
Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες) 

 (4.881.652) 384.689 

Συντελεστής Φόρου 29% 26% 

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου  (1.415.679) 100.019 

    

Προ/γές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία   

- Λοιπά 1.341.899  (11.345) 

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

 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 17.455  (24.627) 

 - Συμπληρωματικός φόρος ακινήτων  (11.365)  (10.206) 

Σύνολο φόρου  (67.690) 53.840 

Σύμφωνα με το Ν.4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των 
εταιρειών στην Ελλάδα, για την χρήση 2015 ανέρχεται σε 29% ενώ το 2014 ήταν 26%. Η αναβαλλόμενη φορολογία της 
31/12/2015 έχει υπολογιστεί με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 29%. 

9.23 Στοιχεία του ενεργητικού / υποχρεώσεις κατεχόμενα προς πώληση 

Η εταιρεία δεν έχει Στοιχεία ενεργητικού / υποχρεώσεις κατεχόμενα προς πώληση για τις χρήσεις 2014-2015. 
 

9.24 Δεσμεύσεις  

 

Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων της εταιρείας λειτουργούσας ως μισθωτή. 

 

Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις   

Εντός 1 έτους 252.213 254.197 

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 742.412 1.018.766 

Άνω των  5 ετών 0 75.361 

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές 
μισθώσεις 

994.625 1.348.324 

Οι εγγυήσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2015 και την 31.12.2014, έχουν ως εξής:  

 

Ποσά σε €  31/12/2015 31/12/2014 
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Εγγυήσεις     

Εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανεισμού 
των θυγατρικών 

515.633 512.062 

Σύνολο εγγυήσεων 515.633 512.062 

 

9.25 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Α.  Σημαντικές Δικαστικές εκκρεμότητες  

  

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

στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας της. Η Εταιρεία την 31-12-2015 έχει διενεργήσει προβλέψεις ύψους 30.140 €.  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 

 

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

 

Η Εταιρεία ελέγχθηκε με βάση την ΠΟΛ. 1159/2011 για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 και 

με βάση την ΠΟΛ. 1124/2015 για την χρήση που έληξε την 31.12.2014 και έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό («Ετήσιο 

Πιστοποιητικό») από την εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994.  

Για την χρήση που έληξε την 31.12.2015 οι ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά 

από Νόμιμο Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και υποχρεούται να λάβει «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που 

προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 65Α του Ν.4172/2013 και το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που 

διενεργείται από τον ίδιο τον Νόμιμο Ελεγκτή που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τη χρήση που έληξε 

την 31.12.2015 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. 

Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα 

ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων. 

Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της  Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 

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

 

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. Ωστόσο, την 31.12.2015 υπάρχουν σχηματισμένες προβλέψεις για 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που ανέρχονται για την Εταιρεία σε ποσό  € 230.065. 
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Συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 

 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2015 - 31.12.2015 

  ΠΩΛΗΤΗΣ (Κολώνα)           

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (Γραμμή) 
Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

Α.Ε. 

HYGEIA 
HOSPITAL 

TIRANA 

Y-LOGIMED 
A.E. 

Y PHARMA 
A.E. 

ANIZ 
A.E. 

ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  Α.Ε.     17.023.761     17.023.761 

ΜΗΤΕΡΑ A.E.     5.675.753     5.675.753 

ΛΗΤΩ Α.Ε.     964.557     964.557 

ΑΛΦΑ LAB A.Ε.     6.326     6.326 

BEATIFIC AE     6.264     6.264 

HYGEIA HOSPITAL TIRANA 
S.A. 

    580.798     580.798 

Y-LOGIMED A.E. 14.460 
 

  
 

243 14.703 

Y PHARMA Α.Ε.     1.200 
 

  1.200 

BIO-CHECK     16.836     16.836 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΕ     110.517     110.517 

ΣΥΝΟΛΟ 14.460 
 

24.386.011 
 

243 24.400.714 

 
  

 
 
 
            

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31.12.2015 

  ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Κολώνα)           

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Γραμμή) 
Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ  

Α.Ε. 

HYGEIA 
HOSPITAL 

TIRANA 

Y-LOGIMED 
A.E. 

Y PHARMA 
A.E. 

ANIZ 
A.E. 

ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  ΑΕ     8.960.010     8.960.010 

ΜΗΤΕΡΑ A.E.     17.326.438     17.326.438 

ΛΗΤΩ Α.Ε.     3.234.829     3.234.829 

ΑΛΦΑ LAB AE     31.044     31.044 

BEATIFIC AE     49.971     49.971 

HYGEIA HOSPITAL TIRANA     824.544     824.544 

Y-LOGIMED AE       2.536   2.536 

BIO-CHECK     119.788     119.788 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΕ     80.166     80.166 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 30.626.790 2.536 0 30.629.326 

 

Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη 

 

Οι παροχές προς τη Διοίκηση της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Πόσα σε €  31/12/2015 31/12/2014 

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 359.238 400.000 
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 69.016 83.255 

Σύνολο 428.254 483.254 

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας.  
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10. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 

χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία του ενεργητικού ή υποχρεώσεις, 

Επίπεδο 2: τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 

εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα,  

Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και 

δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

 

Ακολούθως, παρατίθενται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

κατά την 31.12.2015. 

 

Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες 
         

  31/12/2015   31/12/2014 

Ποσά σε €  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3   Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Περιγραφή               

- Oμολογίες   -   44.910   -     -   44.910   -  

Σύνολα  -   44.910   -     -   44.910   -  

 

Δεν πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων.  

 

Η εύλογη αξία των κατωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων  της Εταιρείας 

προσεγγίζει την λογιστική αξία τους: 

 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  

 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

 Προμηθευτές και λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις 

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 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 
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των απαιτήσεων της. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων προέρχεται από εταιρείες του Ομίλου Υγεία 

στον οποίο και η εταιρεία ανήκει και τα οποία η διοίκηση θεωρεί ασφαλούς είσπραξης.  

 

Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 1.080.902 1.683.128 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 34.130.300 28.483.170 
Σύνολο 35.211.202 30.166.298 

 

 
Ενηλικίωση Εμπορικών  Απαιτήσεων 
 

Ποσά σε € 31/12/2014 31/12/2013 

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα 16.201.101 13.833.975 

Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:   

< 90 ημέρες 3.255.800 3.000.901 

91 - 180 ημέρες 2.832.479 2.115.054 

181 - 360 ημέρες 4.466.665 4.773.774 

> 360 ημέρες 7.336.080 4.740.177 

Σύνολο 34.092.125 28.463.882 

 

 (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 

  31/12/2015 

Ποσά σε € '000 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
  Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 

έτη 
Εμπορικές υποχρεώσεις 35.971.357 0 0 0 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

804.456 0 0 0 

Σύνολο 36.775.813 0 0 0 

  
  31/12/2014 

Ποσά σε € '000 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
  Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 

έτη 
Εμπορικές υποχρεώσεις 29.751.332 0 0 0 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

702.788 0 0 0 

Σύνολο 30.454.120 0 0 0 

 

Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου, η Εταιρεία παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης καθώς το σύνολο των 

κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού υπερέβαινε το σύνολο των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 

ποσό €1.083.979. Ωστόσο, εκ των συνολικών στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ποσό €29.521.277 αφορά σε 

απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη και συγκεκριμένα από τη μητρική εταιρεία Υγεια Α.Ε. και τις συνδεδεμένες εταιρείες 
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του Ομίλου Υγεία, Μητέρα Α.Ε. και Λητώ Α.Ε. Οι εταιρείες αυτές εμφανίζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ενώ οι Υγεία Α.Ε. 

και Μητέρα Α.Ε. είναι σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών 

υποχρεώσεων γεγονός που αντικατοπτρίζει τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν για την αποπληρωμή των 

υποχρεώσεων τους. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα αποπληρωμής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας 

εξαρτάται από την είσπραξη των απαιτήσεων από τα ανωτέρω συνδεδεμένα μέρη.Η Εταιρεία έχοντας λάβει υπόψη τις 

υφιστάμενες δυσκολίες στην είσπραξη των ανωτέρω απαιτήσεων, παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας και εστιάζει 

στην ορθή διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών για την εξασφάλιση επαρκών ταμειακών 

διαθεσίμων για την κάλυψη τρεχουσών συναλλαγών. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία επωφελείται από εμπορικές συναλλαγές με 

τρίτους εξασφαλίζοντας επιπρόσθετο κεφάλαιο κίνησης.Υπό το πρίσμα των ανωτέρω γεγονότων αλλά και δεδομένου ότι η 

Διοίκηση δεν έχει λάβει καμία ένδειξη ότι οι δράσεις που έχει σχεδιάσει δε θα ολοκληρωθούν επιτυχώς εκτιμάται ότι δε 

θα αντιμετωπίσει θέματα χρηματοδότησης και ρευστότητας της Εταιρείας εντός των επόμενων 12 μηνών. 

 

 (ε) Διαχείριση Κεφαλαίου 

Ποσά σε € '000 31/12/2015 31/12/2014 

    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.020.542 5.846.617 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα 

(1.080.902) (1.683.128) 

Κεφάλαιο (60.360) 4.163.489 

    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.020.542 5.846.617 

Σύνολο κεφαλαίων 1.020.542 5.846.617 

    

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων (0,06) 0,71 

 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρείας  

 

Ασφαλιστική Κάλυψη Περιουσιακών Στοιχείων 

Η Εταιρεία έχει συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια ως κατωτέρω:  

Για τον πάγιο εξοπλισμό και τα εμπορεύματα με τον Ασφαλιστικό Οργανισμό «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» με ημερομηνία λήξης 07/10/2016, για το Ομαδικό Προσωπικού με την «American Life Insurance Company 

(ALICO)» με λήξη 31/5/2016.  

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία  

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο εμπορίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Πρόκειται για ένα κλάδο που είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένος με τη πορεία της Ελληνικής οικονομίας και τη δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών 

οικονομικών υποχρεώσεων του ΕΟΠΠΥ τόσο στις ιδιωτικές κλινικές, όσο και στα κρατικά νοσοκομεία. Καθώς η εταιρεία 

αποτελεί το κύριο προμηθευτή των νοσοκομείων του Ομίλου Υγεία, τα αποτελέσματα της εταιρείας σε μεγάλο βαθμό 

επηρεάζονται από τη απόδοση των εν λόγω νοσοκομείων. Με γνώμονα την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά, η 

εταιρεία επεκτείνει την εμπορική της δραστηριότητα σε πελάτες εκτός Ομίλου και ειδικότερα στο Δημόσιο. 

 

  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 και η περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, έχουν 

επιφέρει έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και μαζί με την σημαντική συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους από την 
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μείωση των τιμών των προϊόντων, 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. Ταυτόχρονα η αγορα κατακλύζεται από 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και προδιαγραφών. 

 

Ωστόσο, 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 να διασφαλίζει την 

αδιάλειπτη τροφοδοσία υλικών στους πελάτες της. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης  

Στις 12 Φεβρουαρίου 2016 η εταιρεία κατέβαλε 60.000 € στη θυγατρική της εταιρεία «Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Δυτικής 

Αθήνας Πρωτοβάθμια Ιατρικής Α.Ε.» έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

 

  

Ανδρέας Καρταπάνης 

 

 

 

Μιχαήλ Σπανοδήμος  Σπυρίδων Μαυραντώνης  

 

 

 

Νικόλαος Χρονόπουλος 

 

 


