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A. Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2016, 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 Χρηματοοικονομικές 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 καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν
και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των 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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κατά την 30η Ιουνίου 2016, 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.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων
από τα άρθρα 43α (παρ. 3α) και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2016
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

ΚΑΖΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 62596
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B. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
δ.τ. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2015 – 30.06.2016

Kύριοι Μέτοχοι,
Σας θέτουμε για έγκριση τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας, που περιλαμβάνουν την
χρήση από 1η Ιουλίου 2015 μέχρι 30η Ιουνίου 2016 αποτελούμενες από την κατάσταση οικονομικής θέσης,
την κατάσταση συνολικών εσόδων, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, την κατάσταση των
ταμειακών ροών και τις σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και παρακαλούμε να
εγκρίνετε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και να
απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, προκειμένου για τη
διαχειριστική χρήση 01/07/2015 έως 30/06/2016.

(Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων για την χρήση 01/07/2015-30/06/2016
Κατά τη χρήση 01/07/2015-30/06/2016 προέκυψαν ζημίες προ φόρων ποσού € 3.038.440 κατά κύριο λόγο
από την απομείωση επενδύσεων σε συμμετοχές εταιρειών, καθώς επίσης και από τα διαχειριστικά κόστη της
εταιρείας και τη μη χορήγηση μερισμάτων από τις συνδεδεμένες εταιρίες λόγω της γενικότερης κακής
οικονομικής συγκυρίας.

(Β) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ


Σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς

Κατά την κλειόμενη χρήση αναγνωρίστηκε απομείωση ποσού € 3.035.826 που αφορά στις επενδύσεις της
εταιρείας σε συμμετοχές.


Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης

Τον Ιούλιο του 2016 ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικού Συμβούλιο με τον κ. Βγενόπουλο Ανδρέα να
αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου στην θέση της παραιτηθείσας κ. Σουβατζόγλου Αρετή. Παράλληλα,
καθήκοντα αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο κ. Ευστρατιάδης Γεώργιος.
Τον Νοέμβριο του 2016 ανασυγκροτήθηκε εκ νέου το Διοικητικού Συμβούλιο με τον κ. Παπανικολάου
Αθανάσιο να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου στην θέση του αποβιώσαντος κ. Βγενόπουλου Ανδρέα.
Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης.
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(Γ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που εκτίθεται η εταιρεία είναι οι κίνδυνοι του κλάδου της παροχής υπηρεσιών
υγείας ως θυγατρική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και ειδικότερα οι κίνδυνοι του Μαιευτικού κλάδου λόγω της
συμμετοχής στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ. Συνεπώς, η εταιρεία ακολουθεί το πρόγραμμα διαχείρισης του
Ομίλου. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής
επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την αδυναμία πρόβλεψης των
χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:




Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου,
Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για τη
μείωση των κινδύνων και
Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση, της
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που ενδεχομένως εκτίθεται η εταιρεία είναι ο κίνδυνος από τον ανταγωνισμό του
μαιευτικού κλάδου και ο κίνδυνος από τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου υγείας.

(Δ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ


Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.



Δεν υπάρχουν αμοιβές ή άλλου είδους συναλλαγές με τα μέλη του Δ.Σ. και των λοιπών
διευθυντικών στελεχών της εταιρείας (και τις οικογένειές τους).

Ε) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για τη χρήση που έληξε 30/06/2016 δεν υπάρχουν μερίσματα προς διανομή.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016
Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Καρταπάνης
Διευθύνων Σύμβουλος
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ),
ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της «ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» την 30η Νοεμβρίου 2016 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.hygeia.gr, όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του
επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως
και δημοσιοποιήσεώς τους.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα 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 εταιρίας, αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών
ροών της εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Σημ.

Ποσά σε €
30/6/2016
30/6/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Επενδύσεις σε συμμετοχές

5

Σύνολο

4.010.524

7.046.350

4.010.524

7.046.350

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

7

160

0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

8

1.059

4.833

1.219

4.833

4.011.743

7.051.183

1.424.395

1.424.395

Σύνολο
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

9

Λοιπά αποθεματικά

10

Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

229.043

229.043

1.749.482

4.061.383

3.402.920

5.714.821

606.832

1.333.371

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

11

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις

12

Σύνολο

1.435

1.435

608.267

1.334.806

556

1.556

556

1.556

608.823

1.336.362

4.011.743

7.051.183

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

13

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2016

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Ποσά σε €
Σημ.

30/6/2016

30/6/2015

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Έξοδα διοίκησης

14

Λοιπά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος/(ζημιά)
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

5

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους

Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

11

(2.609)

(2.154)

(5)

(15)

(2.614)

(2.169)

(3.035.826)

(2.425.703)

0

2

(3.038.440)

(2.427.870)

726.539

630.683

(2.311.901)

(1.797.187)

(2.614)

(2.169)

30/06/2016
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων

30/6/2015

(2.311.901)

(1.797.187)

0

0

(2.311.901)

(1.797.187)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση των Ταμειακών Ροών
Ποσά σε €
30/6/2016
30/6/2015
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου προ φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο προσαρμογών
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις
μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης

(3.038.440)

(2.427.870)

3.035.826
0
3.035.826

2.425.703
(2)
2.425.701

(2.614)

(2.169)

(160)

0

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού

(1.000)

(216)

(1.160)

(216)

Καταβληθέντες τόκοι

(3.774)
0

(2.385)
0

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(3.774)

(2.385)

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

0
0

2
2

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

0

0

(3.774)

(2.383)

4.833

7.216

1.059

4.833

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι που εισπράχθηκαν

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2016
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Ποσά σε €

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπο 1/7/2014

1.424.395

229.043

5.858.569

19.772.806

Αποτέλεσμα περιόδου

0

0

(1.797.187)

(1.797.187)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους

0

0

0

0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων

0

0

(1.797.187)

(1.797.187)

Υπόλοιπο την 30/6/2015

1.424.395

229.043

4.061.382

5.714.821

Υπόλοιπο 1/7/2015

1.424.395

229.043

4.061.382

5.714.821

Αποτέλεσμα περιόδου

0

0

(2.311.901)

(2.311.901)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους

0

0

0

0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων

0

0

(2.311.901)

(2.311.901)

1.424.395

229.043

1.749.482

3.402.920

Υπόλοιπο την 30/6/2016

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη εις
Νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2016
Δ. Σημειώσεις επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία «ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» είναι 100% θυγατρική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και ενοποιείται στις
οικονομικές καταστάσεις του.
Η εταιρεία «ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 4,17% στην εταιρεία «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε»
και κατά 12,23% στην εταιρεία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
Α.Ε.».
Εκτός των παραπάνω δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην οδό Ερμού 15, 14ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,
Κηφισιά Αττικής.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2016 αποτελούν την 13η εταιρική χρήση και έχουν εγκριθεί
προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 30η Νοεμβρίου 2016.
2. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων
2.1

Δήλωση Συμμόρφωσης

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2016 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η
Ιουλίου 2015 έως και την 30η Ιουνίου 2016, 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 30η Ιουνίου 2016.
Η εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στις εργασίες της μέχρι την ημερομηνία της
δημοσίευσης. Οι σχετικές λογιστικές αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη Σημείωση
4, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους.
2.2

Βάση Επιμέτρησης

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
2.3

Νόμισμα Παρουσίασης

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας.
2.4

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.
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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.
2.5

Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων
ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
2.6

Αλλαγή στις Λογιστικές Πολιτικές

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε
υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιουλίου 2015. Στην παράγραφο 2.6.1 παρουσιάζονται τα
πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιουλίου 2015, καθώς
και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιουλίου 2015, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα
στις εργασίες της εταιρείας. Στην παράγραφο 2.6.2 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.
2.6.1 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) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/07/2016 ή μεταγενέστερα. Τα
σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές
εργαζομένων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/02/2015)

Τον Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ
19 με τίτλο «Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων». Οι εν λόγω τροποποιήσεις
έχουν εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων
παροχών. Ο σκοπός των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν 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 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
•
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015)
Τον Δεκέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 20102012», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων αναφορικά με επτά θέματα και αποτελεί μέρος
του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
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:
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Ορισμός των 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 16 /ΔΛΠ
38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των σωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24:
Υπηρεσίες Βασικών Διευθυντικών Στελεχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις.


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)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης
συμμετοχής σε μία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά μία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον
κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις.


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

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ
16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον
αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στον 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 μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση
ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των
μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


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

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η
χρηματοοικονομική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι
καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ
16). Συνεπώς, με τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εμπίπτουν 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 έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
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Τροποποιήσεις 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 προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ
27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, μία οικονομική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις
επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις
ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριμένων
τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 20122014», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
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 διάθεσης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρμογή των τροποποιήσεων
του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα
τοπικής αγοράς, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


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 δεν έχουν επίδραση στις
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στα 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 δεν
έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
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2.6.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.


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

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 14. Σκοπός του
ενδιάμεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών
των οικονομικών οντοτήτων 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 συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονομικών οντοτήτων. Η Εταιρεία
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναμονή της τελικής
έκδοσης του Προτύπου.


ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω
Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων
σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών
(US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό
μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν,
ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες
γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο
έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και
ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


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

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο
Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση,
ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά
αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών
Στοιχείων μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB
ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων)

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιμετώπιση μίας αναγνωρισμένης
ασυνέπειας μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά με τον χειρισμό της
πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της
κοινοπραξίας του. Τον Δεκέμβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν
λόγω τροποποιήσεων, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικά με τον λογιστικό
χειρισμό βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 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 προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του
έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες
εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής
(«ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει
πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει
τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για
μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2017)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ
12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ
7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις,
οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που

17

ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2016
προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που
προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του
ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την
εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία
δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον
εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει
να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής
βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2.
Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό
συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα,
η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των
προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε
συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών
πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε
συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και
προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση
της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε
συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω
της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση
Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4
επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να
αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους
τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή
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στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την
έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. 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.
3.2 Χρηματοοικονομικά μέσα
Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση τον σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά τον χρόνο
απόκτησης της επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης.

(α) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.
Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών
από την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη
κυκλοφορούν ενεργητικό. Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

(β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης
Συνολικών Εσόδων
Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που κατέχονται
για εμπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα. Στοιχεία
ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για εμπορία
ή αν αναμένεται να πωληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών
Καταστάσεων. Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως την λήξη τους. Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία είτε προσδιορίζονται
σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται
στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε
12 μήνες από την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων.
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που
είναι η ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο του
ενεργητικού. Οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τις
επενδύσεις λήγουν ή μεταβιβάζονται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και
ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
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Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής. Τα
διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω της
Κατάστασης Συνολικών Εσόδων μετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης
Συνολικών Εσόδων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων την περίοδο που προκύπτουν.
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας
χρηματοοικονομικών στοιχείων που ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα
αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των διαθέσιμων προς
πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μεταφέρονται
στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
Η εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων κατά πόσο υπάρχει
αντικειμενική ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού έχει υποστεί απομείωση στη
λογιστική του αξία. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση, σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της μετοχής χαμηλότερα
από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη απομείωσης της αξίας. Αν στοιχειοθετείται απομείωση της αξίας, η
συσσωρευμένη ζημιά που υπολογίζεται σαν τη διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας
εύλογης αξίας μείον οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στην
Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων
στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται
στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων δεν αναστρέφονται μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων.
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται όταν η εταιρεία χάνει τον έλεγχο επί
των συμβατικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο στοιχείο αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν τα δικαιώματα
λήγουν ή μεταβιβάζονται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις
ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται όταν η συμβατική δέσμευση της εταιρείας για
καταβολή μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων λήγει, ακυρώνεται ή εξαλείφεται.
Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο τρίτο
(δανειστή) με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας υποχρέωσης
διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε αποαναγνωρίζεται η υφιστάμενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η
διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό
εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, μόνο όταν η εταιρεία έχει το νομικό δικαίωμα και
προτίθεται να προβεί στον ταυτόχρονο διακανονισμό της απαίτησης και υποχρέωσης στο καθαρό ποσό.
Έξοδα και έσοδα συμψηφίζονται μόνο αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τα πρότυπα ή όταν αφορούν κέρδη
ή ζημιές που προέκυψαν από μία ομάδα παρόμοιων συναλλαγών, όπως συναλλαγές εμπορικού
χαρτοφυλακίου.
3.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως,
προθεσμιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής
ρευστότητας επενδύσεις. Η εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις επενδύσεις υψηλής
ρευστότητας και χαμηλού ρίσκου με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα.
Για τον σκοπό της σύνταξης των Καταστάσεων Ταμειακών Ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται
από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
3.5 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.
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(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 τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
3.6 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. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο
εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της εταιρείας όπως
αναμορφώνονται στις φορολογικές τους δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και
προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένους ή
ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές.


Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος

Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά βάρη
ή οφέλη που προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την
μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της
φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού
σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το
λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή
η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που
έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών
Καταστάσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των
προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της
ημερομηνίας του ισολογισμού, χρήση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρήση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ενώ επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των
Οικονομικών Καταστάσεων και μειώνονται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα είναι
διαθέσιμο επαρκές φορολογητέο κέρδος για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του
συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή
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των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν
θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 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.
3.7 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν:
 Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του
παρελθόντος,
 Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης,
 Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις
καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου
να διακανονιστεί μια υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης
της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία αναφοράς των
Οικονομικών Καταστάσεων.
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 στοιχείου του
ενεργητικού θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών
οφελών είναι πιθανή.
3.8 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα από μερίσματα
Τα μερίσματα, αναγνωρίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους δηλαδή κατά
την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους από τη Γενική Συνέλευση της κάθε εταιρείας.
Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους
αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
3.9 Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Τα βασικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης κυρίως φύσεως των εργαλείων αυτών, η
Διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία
απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση πιστεύει ότι τα επιτόκια που
καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της
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αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία
απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης
(α) Παραδοχές της Διοίκησης
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της εταιρείας και που έχουν την σημαντικότερη
επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετίζονται κυρίως με:
Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η εταιρεία απαιτούν την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, κατά την απόκτησή τους, σε διαφορετικές κατηγορίες:
 Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη. Για την ταξινόμηση ενός στοιχείου στην κατηγορία αυτή, η
Διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο η
εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους.
 Χρηματοοικονομικά μέσα κατεχόμενα για εμπορικούς σκοπούς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται
οι επενδύσεις και τα παράγωγα που δημιουργούνται κυρίως με σκοπό την επίτευξη
βραχυπρόθεσμου κέρδους.
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω της
Κατάστασης Συνολικών Εσόδων. Η ταξινόμηση μιας επένδυσης στην κατηγορία αυτή, εξαρτάται
από τον τρόπο που αποτιμά η Διοίκηση την αποδοτικότητα και τον κίνδυνο της επένδυσης. Έτσι,
στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και επενδύσεις που δεν ανήκουν στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο
αλλά στο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών συμμετοχών και παρακολουθούνται εσωτερικά,
σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας, στην εύλογη αξία τους.
(β) Εκτιμήσεις και Υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις
σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες
οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονομικών
Καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την
χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας και απαιτεί τις πιο δύσκολες,
υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης. Η εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση,
βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις
και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις
προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.


Απομείωση Χρηματοοικονομικών Μέσων

Η εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 39 για τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των επενδύσεών της.
Κατά την προσδιορισμό του πότε μια επένδυση έχει υποστεί απομείωση της αξία της, η εταιρεία εκτιμά,
μαζί με άλλους παράγοντες, τη διάρκεια ή την έκταση που η εύλογη αξία μιας επένδυσης είναι
χαμηλότερη του κόστους, γεγονός το οποίο μπορεί να αποτελέσει μία αντικειμενική ένδειξη απομείωσης,
τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές επιχειρηματικές πολιτικές, το
μέλλον της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η επίδοση της βιομηχανίας και του
επιχειρηματικού κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές
ροές.
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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.
5. Επενδύσεις σε συμμετοχές
Η εταιρεία «ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» είναι 100% θυγατρική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Συμμετέχει με ποσοστό 4,17% στην εταιρεία «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» και με ποσοστό 12,23% στην εταιρία
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.».
Οι επενδύσεις σε συμμετοχές λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39.
Κατά την 30 Ιουνίου 2016 διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης της αξίας των συμμετοχών της εταιρίας και
προέκυψε ζημία ποσού € 2,6 εκ. στην αξία της συμμετοχής στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ και ζημία ποσού €
0,4 εκ. στην εταιρεία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Η εταιρία
δεν αναμένει να ανακτήσει το σύνολο της ζημιάς σε μελλοντικές περιόδους οπότε και αναγνώρισε τη ζημιά
απευθείας στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Ως εκ τούτου το ποσό € 3.035.826 εμφανίζεται μόνο
στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και συγκεκριμένα στο κονδύλι «Λοιπά Χρηματοοικονομικά
Αποτελέσματα».
Για τον υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού (το υψηλότερο μεταξύ της αξίας λόγω χρήσης και της
εύλογης αξίας μειωμένης με τα έξοδα πώλησης), όταν προσδιορίζεται με βάση την αξία λόγω χρήσης,
χρησιμοποιείται η μέθοδος υπολογισμού των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Στον προσδιορισμό της
αξίας λόγω χρήσης, η Διοίκηση χρησιμοποιεί παραδοχές τις οποίες θεωρεί λογικές και βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της και ισχύει κατά την ημερομηνία αναφοράς των
Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι κυριότερες παραδοχές που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για τον υπολογισμό των μελλοντικών
ταμειακών ροών, προκειμένου να προσδιοριστεί η αξία λόγω χρήσης (value in use) και να διενεργηθεί ο
έλεγχος απομείωσης παρατίθενται παρακάτω.
Οι εν λόγω υπολογισμοί βασίστηκαν σε 5ετή επιχειρηματικά σχέδια εγκεκριμένα από τη Διοίκηση, για τα
οποία πιστεύει ότι αντανακλούν προηγούμενη εμπειρία, προβλέψεις κλαδικών μελετών και λοιπές
διαθέσιμες πληροφορίες από εξωτερικές πηγές. Εκτός των ανωτέρω εκτιμήσεων σχετικά με τον
προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης των ΜΔΤΡ, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη της Διοίκησης άλλες
μεταβολές στις συνθήκες που ενδεχομένως να επηρέαζαν τις λοιπές παραδοχές της.
Οι σημαντικότερες υποθέσεις που λήφθηκαν υπόψη από τη Διοίκηση κατά τον υπολογισμό των
προβλέψεων των ταμειακών ροών στα πλαίσια διενέργειας του ελέγχου απομείωσης ήταν οι εξής:


Μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC): η μέθοδος του WACC αντανακλά το
προεξοφλητικό επιτόκιο των μελλοντικών ροών της ΜΔΤΡ, σύμφωνα με το οποίο σταθμίζεται το
κόστος των ιδίων κεφαλαίων και το κόστος του μακροπρόθεσμου δανεισμού και τυχόν
επιχορηγήσεις για να υπολογιστεί το κόστος των συνολικών κεφαλαίων της εταιρείας. Για τις
χρήσεις από το 2020 και έπειτα έχει χρησιμοποιηθεί μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC)
6,7% λόγω της προσδοκώμενης βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών.
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Απόδοση μηδενικού κινδύνου επιτοκίου της αγοράς (risk-free return): Δεδομένου του
προσδιορισμού όλων των ταμειακών ροών των επιχειρηματικών σχεδίων στο νόμισμα του ευρώ,
ως απόδοση μηδενικού κινδύνου (risk-free return), χρησιμοποιήθηκε η απόδοση του δεκαετούς
Euro Swap Rate. Κατά την ημερομηνία της αποτίμησης το δεκαετές Euro Swap Rate ήταν
1,001%. Δεν χρησιμοποιήθηκε ως απόδοση μηδενικού κινδύνου το 10ετές Ομόλογο Ελληνικού
Δημοσίου, δεδομένης της αναγνώρισης από τις αγορές σημαντικού ασφάλιστρου κινδύνου
(spread) στον συγκεκριμένο τίτλο.

Προϋπολογιστικά περιθώρια EBITDA: Τα προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους
και EBITDA υπολογίστηκαν σε 5ετή επιχειρηματικά σχέδια εγκεκριμένα από τη Διοίκηση της κάθε
Εταιρείας (ακολουθώντας παραδοχές συμβατές με την προσέγγιση value in use), τα οποία έχουν
συμπεριλάβει τις απαραίτητες αναθεωρήσεις για την αποτύπωση της τρέχουσας οικονομικής
συγκυρίας, για τα οποία η Διοίκηση πιστεύει ότι αντανακλούν προηγούμενη εμπειρία, προβλέψεις
κλαδικών μελετών και λοιπές διαθέσιμες πληροφορίες από εξωτερικές πηγές.

Ρυθμός ανάπτυξης: Ο ρυθμός ανάπτυξης των ταμειακών ροών υπολογίστηκε σε 5ετή
επιχειρηματικά σχέδια εγκεκριμένα από τη Διοίκηση της κάθε εταιρείας, τα οποία έχουν
συμπεριλάβει τις απαραίτητες αναθεωρήσεις για την αποτύπωση της τρέχουσας οικονομικής
συγκυρίας, για τα οποία η Διοίκηση πιστεύει ότι αντανακλούν προηγούμενη εμπειρία, προβλέψεις
κλαδικών μελετών και λοιπές διαθέσιμες πληροφορίες από εξωτερικές πηγές.

Προεξοφλητικό επιτόκιο: Χρησιμοποιήθηκε ο προ φόρων εσωτερικός συντελεστής απόδοσης
των μελλοντικών ταμειακών ροών. Το προεξοφλητικό επιτόκιο αντικατοπτρίζει: (α) την
διαχρονική αξία του χρήματος και (β) συγκεκριμένους κινδύνους συναφείς με έκαστο τομέα
δραστηριότητας. Όσον αφορά στην εκτίμηση του προεξοφλητικού επιτοκίου στις αποτιμήσεις των
εταιρειών χρησιμοποιείται το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (Weighted Average Cost of
Capital).
Η Διοίκηση δεν γνωρίζει επί του παρόντος οποιοδήποτε άλλο γεγονός ή συνθήκη που θα επέφερε λογικά
πιθανή μεταβολή σε κάποια από τις βασικές παραδοχές στις οποίες βασίστηκε ο προσδιορισμός του
ανακτήσιμου ποσού των ΜΔΤΡ. Παρά ταύτα, την 30/06/2016, η Διοίκηση ανέλυσε την ευαισθησία των
ανακτήσιμων ποσών ανά ΜΔΤΡ σε σχέση με μία μεταβολή σε κάποιες από τις βασικές παραδοχές που
παρουσιάζονται ανωτέρω ενδεικτικά αναφέρεται μία αλλαγή:
(i)
(ii)
(iii)

μίας εκατοστιαίας μονάδας στο EBITDA έως το 2020 και μισής εκατοστιαίας μονάδας στο
EBITDA έως το διηνεκές,
μίας εκατοστιαίας μονάδας στο επιτόκιο προεξόφλησης έως το 2020 και μισής εκατοστιαίας
μονάδας στο επιτόκιο προεξόφλησης έως το διηνεκές ή
μισής εκατοστιαίας μονάδας στον ρυθμό ανάπτυξης έως το διηνεκές.

Από τις σχετικές αναλύσεις αναφορικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων στις ανωτέρω
περιπτώσεις δεν προκύπτει ανάγκη περαιτέρω απομείωσης.
6. 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.
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Ακολούθως, παρατίθενται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρούνται
στην εύλογη αξία κατά την 30.06.2016.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
Ποσά σε € '000

30/6/2016

30/6/2015

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου
αναφοράς χρησιμοποιώ ντας:

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου
αναφοράς χρησιμοποιώ ντας:

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού
χαρτοφυλακίου
-Συμμετοχικοί τίτλοι μη εισηγμένων
Σύνολο χρηματοοικονομικώ ν στοιχείω ν του ενεργητικού

-

-

4.010.524
4.010.524

4.010.524
4.010.524

-

-

7.046.350
7.046.350

7.046.350
7.046.350

Καθαρή εύλογη αξία

-

-

4.010.524

4.010.524

-

-

7.046.350

7.046.350

-

Δεν πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων.
7. Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού ανέρχονται σε € 160 και αφορούν σε έξοδα επόμενης
χρήσεως.
8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας την 30/6/2016 αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
30/6/2016

30/6/2015

Μετρητά στο ταμείο

149

248

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα

909

4.585

1.059

4.833

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα

9. Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες
τριακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (€ 1.424.395) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τέσσερα
εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι δύο (4.594.822) κοινές
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του € (€ 0,31) η καθεμία.
10. Λοιπά αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά της εταιρείας ανέρχονται σε € 229.043 και στο σύνολο τους αφορούν αποθεματικά
εύλογης αξίας.
11. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση /υποχρέωση και φόρος εισοδήματος
Η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση της εταιρείας προέρχεται στο σύνολο της από το κονδύλι
«Επενδύσεις σε συμμετοχές» και ανέρχεται σε ποσό € 606.832 έναντι ποσού € 1.333.371 κατά τη
συγκριτική χρήση. Η μεταβολή οφείλεται στον αναβαλλόμενο φόρο λόγω της απομείωσης της
συμμετοχής στην εταιρεία «Μητέρα Α.Ε.» και «Πρωτοβάθμια Ιατρική Α.Ε.», ως αναλύεται στον κάτωθι
πίνακα.
Ο φόρος εισοδήματος της εταιρείας την 30/06/2016 αναλύεται ως εξής:
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Ποσά σε €
30/06/2016
30/6/2015
Αναβαλλόμενος φόρος απομείωσης συμμετοχών
Σύνολο

(726.539)
(726.539)

(630.683)
(630.683)

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 16.07.2015, ο συντελεστής
φορολογίας εισοδήματος των κερδών των νομικών προσώπων, για κέρδη που προκύπτουν στα
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, αυξάνεται από 26% σε 29%.
Από αυτή τη μεταβολή προκύπτει μια αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων της
εταιρείας κατά € 62.776.
Στη συγκριτική περίοδο 01.01- 30.06.2015 δεν έχει εφαρμοστεί αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από
26% σε 29% η οποία ψηφίστηκε τον Ιούλιο 2015 (Ν. 4334/2015) καθώς η αλλαγή αυτή δεν αποτελούσε
διορθωτικό γεγονός για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.
Οι εταιρείες που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 και την υπ’ αριθμό ΠΟΛ.
1124/2015, και το οποίο εκδίδεται στο πλαίσιο του ειδικού φορολογικού ελέγχου που διενεργείται
παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της
εταιρείας, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό γνωστοποιείται εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και
οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή της στο Υπουργείο Οικονομικών.
Από τις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για την εφαρμογή
των φορολογικών διατάξεων επιλέγονται για έλεγχο υποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26
του N. 4174/2013, όπως ισχύει. Ο εν λόγο έλεγχος δύναται να πραγματοποιηθεί εντός του χρόνου που
ισχύει το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου.
Για τις χρήσεις που λήγουν από την 30/06/2011 έως και την 30/06/2014 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός
έλεγχος και χορηγήθηκαν οι σχετικές Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης. Από τον ανωτέρω έλεγχο δεν
προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρείας.
Για τις χρήσεις που λήγουν στις 30/06/2016 και 30/06/2015 η εταιρεία εξαιρείται της υποχρέωσης λήψης
φορολογικού πιστοποιητικού από τον Νόμιμο ελεγκτή.
Επιπρόσθετα η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 30/06/2009.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού € 1.435. Η Διοίκηση
της εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων πέραν
της σχηματισμένης πρόβλεψης κατά το χρόνο που οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις θα εξετασθούν και
θα οριστικοποιηθούν.
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12. Προβλέψεις
Η εταιρεία έχει σωρευμένη πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου ποσού € 1.435 (2015: €1.435).
13. Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ανέρχονται σε υπόλοιπο ποσό € 556, ενώ κατά την προηγούμενη
χρήση ανέρχονταν σε € 1.556 και αφορούν εξ’ ολοκλήρου σε λοιπές υποχρεώσεις και στις δύο χρήσεις.
14. Έξοδα ανά κατηγορία
Τα έξοδα διοίκησης ανέρχονται σε € 2.609 για την τρέχουσα χρήση (2015: € 2.154) και αφορούν φόρους
- τέλη (€ 1.998) και λοιπά έξοδα (€611).
15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, ούτε κατά τη
προηγούμενη χρήση.
16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην
χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας.
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. (βλέπε Σημείωση 11).
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17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Τον Ιούλιο του 2016 ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικού Συμβούλιο με τον κ. Βγενόπουλο Ανδρέα να
αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου στην θέση της παραιτηθείσας κ. Σουβατζόγλου Αρετή. Παράλληλα,
καθήκοντα αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο κ. Ευστρατιάδης Γεώργιος.
Τον Νοέμβριο του 2016 ανασυγκροτήθηκε εκ νέου το Διοικητικού Συμβούλιο με τον κ. Παπανικολάου
Αθανάσιο να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου στην θέση του αποβιώσαντος κ. Βγενόπουλου Ανδρέα.
Πέρα των ανωτέρω δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να
αφορούν την εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016
O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Γεώργιος Ευστρατιάδης

Ανδρέας Καρταπάνης

Νίκος Χρονόπουλος

ΑΔΤ AΑ 050295

ΑΔ.Τ. ΑΕ 140679

ΑΔΤ ΑΙ 559449
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