
 

 

 

 

ΛΗΤΩ LAB – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)  

 

 

 



 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 
 

1 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ............................................................................ 3 

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ..................................................................................................... 5 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ .................................................................................................................................... 7 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ........................................................................................................................... 8 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2014 ..................................... 9 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ................................................................................................. 10 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ............................................................................... 11 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ..................................................................................................... 11 

2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ................................................................................................... 11 

2.1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .......................................................................... 11 

2.2. Νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και διερμηνειών .................................................. 11 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.............................................................................. 13 

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ................................................................................................................................ 14 

4.1. Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ................................... 14 

4.2. Απομείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού ..................................................................................................... 15 

4.3. Χρηματοοικονομικά μέσα ...................................................................................................................................... 15 

4.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων .............................................................................. 16 

4.5. Μετοχικό κεφάλαιο ................................................................................................................................................. 16 

4.6. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος ............................................................................................ 16 

4.7. Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ............................................................................... 17 

5. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ............................... 18 

5.1. Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) ................................... 18 

5.2. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις ................................................................................. 19 

5.3. Λοιπά κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία......................................................................................................... 20 

5.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ...................................................................................................................... 20 

5.5. Μετοχικό κεφάλαιο και Διαφορά Υπέρ το Άρτιο ................................................................................................. 20 

5.6. Λοιπά Αποθεματικά ................................................................................................................................................. 20 

5.7. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ................................................................................................................. 21 

5.8. Ανάλυση εξόδων διοίκησης ................................................................................................................................... 21 

5.9. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης .................................................................................................................................. 21 

5.10. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ................................................................................................................................. 21 

5.11. Χρηματοοικονομικά έξοδα ..................................................................................................................................... 21 

5.12. Χρηματοοικονομικά έσοδα .................................................................................................................................... 21 

5.13. Φόρος Εισοδήματος ............................................................................................................................................... 21 

6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ............................................................................................... 22 

6.1. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ........................................................................................................................... 22 

6.2. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ....................................................................................................................... 22 

7. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων.......................................................................................................... 22 

8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ............................................................................. 24 

Γ. Στοιχεία και Πληροφορίες ............................................................................................................................................... 25 

 



 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 
 

2 
 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 

ΛΗΤΩ LAB - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 
 

 
 

 
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01 – 31/12/2014 είναι εκείνες 

που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΛΗΤΩ LAB - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 23/03/2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.leto.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο 

να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη 
εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επισημαίνεται, επίσης, ότι χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο 
συνοπτικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 
 

Γεώργιος Σκούρτης 

 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΛΗΤΩ LAB Α.Ε. – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΛΗΤΩ LAB Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από 

την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό 

μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 

την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση 

του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονομική θέση της Εταιρείας ΛΗΤΩ LAB Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική 
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της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων 

της Εταιρείας καθίσταται κατώτερο του ενός δέκατου του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί συνέχισης της 

δραστηριότητας της Εταιρείας.  

Η ανωτέρω συνθήκη υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική 

αμφιβολία σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Στη σημείωση 7 των 

οικονομικών καταστάσεων γνωστοποιείται ότι η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί στο σχεδιασμό 

κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και την ομαλή συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών 

καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. 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, 26 Μαρτίου 2015 
 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 
 

 
 

 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921 

 

   Δημήτρης Δουβρής 
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Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για τη χρήση του 2014, 

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 2015 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 1/1-31/12/2014 
 

Η εταιρεία δεν ασκεί δραστηριότητα, καθώς έχει αναστείλει τις εργασίες της. Κατά το 2014 η εταιρεία 

κεφαλαιοποίησε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Κατά την κεφαλαιοποίηση, η εταιρεία Λητώ ΜΓΧΚ Α.Ε. 
συμμετείχε κατά την 31.12.2014 με ποσοστό 50,97% και η εταιρεία Μητέρα Α.Ε. κατά 35,35%. 

 
2. Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

 
Τα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2014 σε 10,3 χιλ. €, έναντι 40,7 χιλ. € κατά την 

προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προήλθαν εξ’ ολοκλήρου από τα αναβαλλόμενα φορολογικά έσοδα της 

χρήσης. 
  
 
(Β) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο , τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο διαχείρισης 
κεφαλαίου. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας 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 της Εταιρείας.  
 

Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται σε τακτική βάση. 
 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2014 για την Εταιρεία αναλύεται ως 

εξής: 

 

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

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.303,98 0 0 0

Σύνολο 3.303,98 0 0 0

31/12/2014

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

 
 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχε ως εξής: 

 

 

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

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 2.893.238,66 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 2.893.238,66 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2013

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να 

διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης. 

 
Πιστωτικός Κίνδυνος  
 

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία τις ημερομηνίες 31.12.2014 και 31.12.2013 αναλύονται ως εξής: 

 

 

Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων 31/12/2014 31/12/2013

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 7.601,68 294,29

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.661,08 1.661,08

Σύνολο 9.262,76 1.955,37  
 

Επίσης στον κάτωθι πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας που είναι 

σε καθυστέρηση, αλλά δεν έχουν απομειωθεί:  
 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

σε καθυστέρηση που δεν έχουν 

απομειωθεί

31/12/2014 31/12/2013

Πάνω από 1 έτoς 1.661,08 1.661,08

Σύνολο 1.661,08 1.661,08  
 

Διαχείριση Κεφαλαίου 
Η Εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. ίδια 
κεφάλαια και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει 

τις προσαρμογές κατά το χρόνο που η οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των 

υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν 
Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2014 και 2013 αναλύεται ως εξής:  

  

 

31/12/2014 31/12/2013

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  13.240,02  (2.866.942,40)

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  (7.601,68)  (294,29)

Κεφάλαιο  5.638,34  (2.867.236,69)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  13.240,02  (2.866.942,40)

Σύνολο κεφαλαίων  13.240,02  (2.866.942,40)

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 0,43  1,00   
 
 

 
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015 

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 

 
 

Γεώργιος Σκούρτης 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Σημ. 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.233,11 23.291,96 29.533,82

Σύνολο 6.233,11 23.291,96 29.533,82

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.2 1.661,08 1.661,08 1.964,08

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.3 1.048,13 1.048,93 134.885,33

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.4 7.601,68 294,29 6,77

Σύνολο 10.310,89 3.004,30 136.856,18

Σύνολο Ενεργητικού 16.544,00 26.296,26 166.390,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 5.5 3.362.921,00 460.000,00 460.000,00

Λοιπά αποθεματικά 5.6 0,00 30,00 30,00

Αποτελέσματα εις νέον (3.349.680,98) (3.326.972,40) (3.286.294,22)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής 13.240,02 (2.866.942,40) (2.826.264,22)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13.240,02 (2.866.942,40) (2.826.264,22)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Σύνολο 0,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.7 3.303,98 2.893.238,66 2.992.654,22

Σύνολο 3.303,98 2.893.238,66 2.992.654,22

Σύνολο Υποχρεώσεων 3.303,98 2.893.238,66 2.992.654,22

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 16.544,00 26.296,26 166.390,00  

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Σημ. 31/12/2014 31/12/2013

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Έξοδα διοίκησης 5.8 (4.322,12) (36.654,08)

Λοιπά έσοδα 5.10 44,98 2.288,23

Λοιπά έξοδα 5.9 (140,00) (1,25)

Λειτουργικό κέρδος (4.417,14) (34.367,10)

Χρηματοοικονομικά κόστη 5.11 0,00 (80,00)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.12 0,60 10,78

Κέρδη προ φόρων (4.416,54) (34.436,32)

Φόρος εισοδήματος 5.13 14.711,96 (6.241,86)

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 10.295,42 (40.678,18)  
 
 

 

 
 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2014 

Αριθμός 

Μετοχών

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά 
Κέρδη εις Νέον 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2013 460.000 460.000,00 30,00  (3.286.294,22)  (2.826.264,22)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0,00 0,00 0,00 0,00

 Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0,00  (40.678,18)  (40.678,18)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0,00 0,00  (40.678,18)  (40.678,18)

Υπόλοιπο την 31/12/2013 460.000 460.000,00 30,00  (3.326.972,40)  (2.866.942,40)

Υπόλοιπο την 1/1/2014 460.000 460.000,00 30,00  (3.326.972,40)  (2.866.942,40)

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 2.902.921 2.902.921,00 0,00 0,00 2.902.921,00

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00  (30,00) 0,00  (30,00)

Κεφαλαιοποίηση ζημιών 0,00 0,00 0,00 0,00

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00  (33.004,00)  (33.004,00)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 2.902.921 2.902.921,00  (30,00)  (33.004,00) 2.869.887,00

 Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0,00 10.295,42 10.295,42

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0,00 0,00 10.295,42 10.295,42

Υπόλοιπο την 31/12/2014 3.362.921 3.362.921,00 0,00  (3.349.680,98) 13.240,02  

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 

 

31/12/2014 31/12/2013

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζ όμενη δραστηριότητα (4.416,54) (34.436,32)

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από διακοπείσα δραστηριότητα 0,00 0,00 

Προσαρμογές για:

Μη ταμειακά έξοδα 0,00 (2.288,23)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (0,60) (3,62)

Σύνολο προσαρμογών (0,60) (2.291,85)

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τος 

μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
(4.417,14) (36.728,17)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,80 (10,54)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) (2.924.201,87) 36.954,27 

Καθαρή Αύξηση/(μείωση) εμπορικού χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 

Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 

(2.924.201,07) 36.943,73 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.928.618,21) 215,56 

Καταβληθέντες τόκοι 0,00 0,00 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.928.618,21) 215,56 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι που εισπράχθηκαν 0,60 3,62 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 0,60 3,62 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών μετοχών 2.902.921,00 0,00 

Έκδοση κοινών μετοχών θυγατρικής 0,00 0,00 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 33.004,00 0,00 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 2.935.925,00 0,00 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.307,39 219,18 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
294,29 75,11 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 

από συνεχιζ όμενες δραστηριότητες
7.601,68 294,29 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Η εταιρία «ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΛΗΤΩ 

Lab» ιδρύθηκε το 2006 και δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των διαγνωστικών εξετάσεων στον χώρο του Πειραιά. 

Το 2010 μετέφερε την έδρα του στην Αθήνα και παράλληλα διέκοψε τη λειτουργία της με ανάκληση της άδειας 

της.  Κατά το 2013 η Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 

κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της. Κατά τη τρέχουσα χρήση πιστοποιήθηκε η αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου και η εταιρεία «Λητώ ΜΓΧΚ Α.Ε.» συμμετείχε με ποσοστό 50,97%. Η εταιρεία δεν απασχολεί 

προσωπικό. 

 

2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. 

 

2.1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις διερμηνείες της  Επιτροπής Διερμηνείας Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014, όπως και της προηγούμενης χρήσης 2013, έχουν συνταχθεί με 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση 
κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες 
τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες του. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό 

κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις 
οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 8. 

 

 

2.2. Νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και διερμηνειών 

Στις Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά ισχύουν και έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσαρμοσμένες με τα νέα Πρότυπα και τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ 

για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2014. 

 

Πρότυπα και διερμηνείες με ισχύ εντός της χρήσης 2014  
 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. Τα 

σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 
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Ετήσιες βελτιώσεις 2011-2013,  που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 40, 

IFRS 1, IFRS 3, και IFRS 13, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή μετά την 01.01.2014. 
Δεν είχαν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», που εγκρίθηκε τον Μάιο 

2013 και αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις για απομειωμένα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία . Η 

τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 και δεν είχαν ουσιώδη 
επίδραση στην εταιρεία.  

 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Στοιχεία», αναφορικά με την «Ανανέωση Παραγώγων 

και τη Συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης» που εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2013 και είναι υποχρεωτικής 
εφαρμογής για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014. Δεν είχε επίδραση στην εταιρεία. 

 

Τροποποίηση του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Στοιχεία - Παρουσίαση», με ισχύ για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 και αναφέρεται στον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Δεν είχε ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
 

«Επενδυτικές Οντότητες (τροποποίηση στα: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΛΠ 27», με ισχύ για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία 
 

Διερμηνεία 21, Φόροι, με ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 και 
αναφέρεται στον Λογιστικό χειρισμό της πληρωμής φόρων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37, 

καθώς και στο λογιστικό χειρισμό της υποχρέωσης για πληρωμή φόρου όταν ο χρόνος και το ποσό της 
πληρωμής είναι βέβαια. Δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

Νέα Πρότυπα και διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους μετά την 01.01.2014 
 

Ετήσιες βελτιώσεις 2010-2012,  που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 16, 
IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή 

μετά την 01.07.2014. Δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους», που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 2013 και 

αναφέρεται σε εισφορές προγραμμάτων καθορισμένων παροχών από εργαζόμενους ή τρίτα πρόσωπα οι 
οποίες συνδέονται με την παροχή υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01.07.2014 και δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.  

 
Ολοκληρωμένο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Στοιχεία», που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, με ισχύ 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2018. Δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.  

 
Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38, που παρέχουν διευκρινήσεις επί των αποδεκτών μεθόδων 

απόσβεσης, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Δεν αναμένεται να έχουν 

εφαρμογή στην εταιρεία  
 

Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 11, Λογιστική για αποκτήσεις Δικαιωμάτων σε κοινές δραστηριότητες, με 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Η τροποποίηση αυτή απαιτεί όπως ο 

αποκτών ένα δικαίωμα σε κοινή δραστηριότητα που συνιστά επιχείρηση όπως καθορίζεται στο ΔΠΧΑ 3, να 

εφαρμόζει όλες τις προβλέψεις του προτύπου. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
ΔΠΧΑ 14 «Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί που Υπόκεινται σε Ρυθμιστικό Πλαίσιο» με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Το πρότυπο καθορίζει περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης με άλλα πρότυπα αλλά τα πληρούν με το εν λόγω 

πρότυπο και επιτρέπει την αναγνώρισή τους κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. Δεν αναμένεται να έχει 
εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01.01.2017. Το πρότυπο αντικαθιστά τα πρότυπα 11 και 18 και τις διερμηνείες 13,15,18 και 31. Με βάση 
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το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά βήματα. Δεν αναμένεται να έχει 

επίδραση στην εταιρεία. 
 

Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41, Γεωργία: Πολυετή Φυτά, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία 

 

Τροποποίηση του ΔΛΠ 27, Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις  με 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Με βάση την τροποποίηση οι συμμετοχές 

σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή μπορούν να 
επιμετρούνται και με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, όπως αυτή καθορίζεται από το ΔΛΠ 28. Δεν αναμένεται 

να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία.  
 

Τροποποίηση του ΔΛΠ 1, Θέματα Γνωστοποιήσεων, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01.01.2016. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 
 

Τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28, Πώληση ή Διανομή Περιουσιακών Στοιχείων Μεταξύ 
Επενδυτή και Συγγενούς ή Κοινοπραξίας του, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01.01.2016. Δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία.  

 
Τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28, Επενδυτικές Οντότητες-Εφαρμογή της 

Εξαίρεσης από την Ενοποίηση , με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. 
Δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 

 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

(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:  
 

 (β) Εκτιμήσεις και Υποθέσεις 
 

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

σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι 
οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονομικών 

Καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την χρηματοοικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις 

της Διοίκησης. Η εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του 

παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες 
θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  
 

 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 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. 

 
 

 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις επί Φορολογικών Ζημιών 
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Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον 

βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις 
φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να 

αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, οι οποίες βασίζονται 
στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα 

ακολουθηθούν. 

 

 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 της πιστωτικής της πολιτικής και 

λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας 
ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 

 

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 

2014, έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται και συνοψίζονται κατωτέρω. Οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις σε δεκαδικά 

οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

4.1. Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

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

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

πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη παράγραφο 5.1, έχουν εφαρμοστεί µε συνέπεια 

σε όλες τις παρουσιαζόμενες χρήσεις. 

Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» στη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών και 

ενοποιημένων καταστάσεων. Μια Εταιρεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ΔΠΧΑ που θα είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία κλεισίματος των πρώτων οικονομικών καταστάσεων για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται καθώς 

και στον ισολογισμό μετάβασης. Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν 

εφαρμογή στην Εταιρεία και τον Όμιλο και ισχύουν για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 

2014 χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη αυτών των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ», οι εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ τουλάχιστον μίας χρήσης. 

Η Εταιρεία συνέταξε τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Πρότυπα και Διερμηνείες τα οποία είχαν εκδοθεί και 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ημερομηνία σύνταξης τους και η ημερομηνία εφαρμογής τους 

συνέτεινε με την περίοδο έκδοσης  των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

Στη σημείωση 5.1  παρουσιάζεται πίνακας προσαρμογών και συμφωνίας Ιδίων Κεφαλαίων και Αποτελεσμάτων 

μεταξύ προηγούμενων λογιστικών αρχών και ΔΠΧΑ καθώς και ανάλυση των βασικών επιδράσεων. 

 



 

 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 15 

 

 

4.2. Απομείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζεται εάν υπάρχουν 

τέτοιες ενδείξεις.Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας 

λόγω χρήσης.  

Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσεως. Η 

ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η 

λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το 

ανακτήσιμο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας 

αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από 

την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσεως είναι η 

παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση 

από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 

του. 

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, η αντίστοιχη ζημιά 

απομείωσης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

4.3. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε 

μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. 

 

4.3.1. Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της 

σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

4.3.1.1. Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) 

δεν περιλαμβάνονται: 

 απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

 απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το 

κράτος,  

 οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή 

άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων 
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αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας 

τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης. 

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 

μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

4.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης 

και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι 

τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

Στα διαθέσιμα περιλαμβάνονται και μετρητά τα οποία κατά την ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης βρίσκονται 

σε χρηματαποστολή και δεν έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό ούτε και βρίσκονται σε ταμεία της 

Εταιρείας. Η Εταιρεία στην ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης διατηρεί τον έλεγχο των συγκεκριμένων 

ταμειακών διαθεσίμων. 

 

4.5. Μετοχικό κεφάλαιο 

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

κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. 

Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την 

αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών 

καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου. 

Τα στοιχεία ενός χρηματοοικονομικού μέσου που α) δημιουργούν χρηματοοικονομική υποχρέωση της 

οικονομικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωμα προαίρεσης στον κάτοχο του μέσου να το μετατρέψει σε 

συμμετοχικό τίτλο της οικονομικής οντότητας, αναγνωρίζονται ξεχωριστά σαν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι.  

Τα δικαιώματα προαίρεσης εργαζομένων πιστώνονται στο πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο μέχρι τα σχετικά 

δικαιώματα να ασκηθούν.  

Τα παρακρατηθέντα κέρδη περιλαμβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσματα και αυτά προηγούμενων περιόδων όπως 

γνωστοποιούνται στα αποτελέσματα. 

 

4.6. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται με βάση τις ανεξάρτητες οικονομικές 

καταστάσεις κάθε μίας από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας ή άλλων φορολογικών αρχών των χωρών στις 

οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις. 

Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τους φόρους εισοδήματος της τρέχουσα χρήσης με βάση τα κέρδη κάθε 

επιχείρησης, όπως προσαρμόζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, πρόσθετους φόρους εισοδήματος 
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που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και τους αναβαλλόμενους φόρους 

εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται  χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία της οικονομικής θέσης μεταξύ της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους αξίες για 

σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα 

τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή 

έχουν θεσμοθετηθεί ή ουσιαστικά θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια 

καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που προκύπτει με την παραπάνω 

μέθοδο καθώς και για τις φορολογικές της ζημίες, διότι εκτιμά ότι δεν θα υπάρχει επαρκές φορολογητέο 

εισόδημα στο μέλλον, για να ανακτήσει αυτή τη φορολογική απαίτηση. 

 

 

4.7. Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει τρέχουσα νομική ή θεσμική υποχρέωση που απορρέει από 

γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για 

την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της 

υποχρέωσης. 

Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε οικονομικής θέσης και προσαρμόζονται ώστε να 

αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για την εξόφληση της 

υποχρέωσης. 

Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας 

τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις 

τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους 

κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εκτός αν 

η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις 

δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται όταν μία  εισροή οικονομικών 

ωφελειών είναι πιθανή. 

 



 

 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 18 

 

 

  

5. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

5.1. Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

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.  

Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 

Μια εταιρεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ΔΠΧΑ που θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κλεισίματος των 

πρώτων οικονομικών καταστάσεων για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισμό 

μετάβασης. Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία 

και ισχύουν για διαχειριστικές χρήσεις που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2013 χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη 

αυτών των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή 

των ΔΠΧΑ», οι εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ τουλάχιστον μίας χρήσης. 

Η Εταιρεία συνέταξε τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Πρότυπα και Διερμηνείες τα οποία είχαν εκδοθεί και 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ημερομηνία σύνταξης τους και η ημερομηνία εφαρμογής τους 

συνέτεινε με την περίοδο έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

Η συμφωνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

με τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων περιόδων όπως αυτά είχαν αρχικά δημοσιευτεί με τις προηγούμενες 

λογιστικές αρχές (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) για τις ημερομηνίες 01/01/2013 και 31/12/2013 καθώς και οι 

επεξηγήσεις των επιδράσεων των προσαρμογών μετάβασης από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα ΔΠΧΑ για 

την Εταιρεία, παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

01/01/2013

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΔΠΧΑ 01/01/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

31/12/2013

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΔΠΧΑ 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0,00 29.533,82 29.533,82 23.291,96 23.291,96 

Σύνολο 113.591,62 (84.057,80) 29.533,82 31.718,35 (31.718,35) 23.291,96 

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 1.964,08 1.964,08 1.661,08 1.661,08 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 134.885,33 134.885,33 1.048,93 1.048,93 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6,77 6,77 294,29 294,29 

Σύνολο 136.856,18 136.856,18 3.004,30 3.004,30 

Σύνολο Ενεργητικού 250.447,80 (84.057,80) 166.390,00 34.722,65 (31.718,35) 26.296,26 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 460.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 

Λοιπά αποθεματικά 30,00 30,00 30,00 30,00 

Αποτελέσματα εις νέον (3.202.236,42) (84.057,80) (3.286.294,22) (3.318.549,63) (8.422,77) (3.326.972,40)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 

Μητρικής
(2.742.206,42) (84.057,80) (2.826.264,22) (2.858.519,63) (8.422,77) (2.866.942,40)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (2.742.206,42) (84.057,80) (2.826.264,22) (2.858.519,63) (8.422,77) (2.866.942,40)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.992.654,22 2.992.654,22 2.893.242,28 (3,62) 2.893.238,66 

Σύνολο 2.992.654,22 2.992.654,22 2.893.242,28 (3,62) 2.893.238,66 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.992.654,22 2.992.654,22 2.893.242,28 2.893.238,66 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 250.447,80 (84.057,80) 166.390,00 34.722,65 (8.426,39) 26.296,26   
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Επίδραση Προσαρμογών μετάβασης στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας 01/01/2013 & 31/12/2013

31/12/2013 1/1/2013

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί βάσει ΕΓΛΣ (2.858.519,63) 0,00 

Επίδραση από μη αναγνώριση εξόδων α' εγκατάστασης ως ασώματες ακινητοποιήσεις (31.718,35) (113.591,62)

Επίδραση από Αναβαλλόμενες Απαιτήσεις/(Υποχρεώσεις) (14.711,96) 29.533,82 

Επίδραση από μεταφορά λοιπών βραχυπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων στα αποτελέσματα 38.007,54 0,00 

Σύνολο προσαρμογών (8.422,77) (84.057,80)

Ιδια Κεφάλαια

(2.866.942,40) (84.057,80)
 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Έξοδα διοίκησης (118.527,35) 81.873,27 -36.654,08

Λοιπά έσοδα 2.288,23 0,00 2.288,23

Λοιπά έξοδα (1,25) 0,00 (1,25)

Λειτουργικό κέρδος (116.240,37) 81.873,27 (34.367,10)

Χρηματοοικονομικά κόστη (80,00) (80,00)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 7,16 3,62 10,78

Κέρδη προ φόρων (116.313,21) 81.876,89 (34.436,32)

Φόρος εισοδήματος 0,00 (6.241,86) (6.241,86)

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους (116.313,21) 75.635,03 (40.678,18)

Πίνακας Συμφωνίας κατάστασης Συνολικών Εσόδων 

μεταξύ ΕΛΠ και ΔΠΧΑ

  

 

Επίδραση Προσαρμογών μετάβασης στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων 31/12/2013

Σύνολο Αποτελεσμάτων μετά φόρων όπως είχαν απεικονιστεί στα ΕΛΠ (116.313,21)

Επίδραση από μη αναγνώριση αποσβέσεων εξόδων α' Εγκατάστασης ως ασώματες 

ακινητοποιήσεις
81.873,27 

Επίδραση από αναβαλλόμενες απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) επί αποσβάσεων ασώματων 

ακινητοποιήσεων
(6.241,86)

Επίδραση από μη αναγνώριση χρημ/κών εξόδων 3,62 

Σύνολο Προσαρμογών 75.635,03 

Σύνολο Αποτελεσμάτων βάσει ΔΠΧΑ (40.678,18)  

 

 

 

5.2. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων για την Εταιρεία παρατίθεται ως 

ακολούθως: 

31/12/2014 31/12/2013

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 1.661,08 1.661,08

Σύνολα 1.661,08 1.661,08

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.661,08 1.661,08

Σύνολα 1.661,08 1.661,08  
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Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 

βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική 

αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

Η ενηλικίωση των υπολοίπων εμπορικών απαιτήσεων,  παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

31/12/2014 31/12/2013

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα

> 360 ημέρες 1.661,08 1.661,08

Σύνολο 1.661,08 1.661,08  

 

5.3. Λοιπά κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 

Τα Λοιπά Κυκλοφορικά Στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2014 31/12/2013

Χρεώστες Διάφοροι 1.048,13 1.048,93

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 1.048,13 1.048,93  

 

5.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε 

πρώτη ζήτηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας έχουν ως 

ακολούθως: 

31/12/2014 31/12/2013

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 7.601,68 294,29

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 7.601,68 294,29

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 7.601,68 294,29  

 

5.5. Μετοχικό κεφάλαιο και Διαφορά Υπέρ το Άρτιο 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου στις περιόδους αναφοράς: 
Αριθμός μετοχών Ονομαστική αξία Αξία κοινών μετοχών

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2013 460.000,00 1,00 460.000,00

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2013 460.000,00 1,00 460.000,00

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2014 460.000,00 1,00 460.000,00

-Κοινές 2.902.921,00 1,00 2.902.921,00

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2014 3.362.921,00 1,00 3.362.921,00   

 

 

5.6. Λοιπά Αποθεματικά 

Λοιπά 

αποθεματικά
Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2013 30,00 30,00

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2013 30,00 30,00

Λοιπά 

αποθεματικά
Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2014 30,00 30,00 

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον (30,00) (30,00)

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2014 0,00 0,00  
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5.7. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2014 31/12/2013

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 1.585,31 2.860.238,66

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους 0,00 33.000,00

Δεδουλευμένα έξοδα 1.230,00 0,00

Λοιπές υποχρεώσεις 488,67 0,00

Σύνολο 3.303,98 2.893.238,66  

 

 

5.8. Ανάλυση εξόδων διοίκησης 

Η ανάλυση των εξόδων του Ομίλου ανά κατηγορία για τις χρήσεις 2014 και 2013 είναι οι εξής: 

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διοίκησης

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 857,31 0,00

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 1.224,00 306,00

Φόροι και τέλη 1.044,04 33.021,01

Λοιπά έξοδα 1.196,77 3.327,07

Σύνολο 4.322,12 36.654,08  

 

 

5.9. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 

31/12/2014 31/12/2013

Λοιπά έξοδα 140,00 1,25

Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης 140,00 1,25  

 

5.10. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 

31/12/2014 31/12/2013

Λοιπά έσοδα 44,98 2.288,23

Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 44,98 2.288,23  

 

5.11. Χρηματοοικονομικά έξοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 

31/12/2014 31/12/2013

Προμήθειες Τραπεζών 0,00 80,00

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 0,00 80,00  

 

5.12. Χρηματοοικονομικά έσοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα έχουν ως εξής: 

31/12/2014 31/12/2013

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 0,60 10,78

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 0,60 10,78  

 

5.13. Φόρος Εισοδήματος 

Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής: 
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31/12/2014 31/12/2013

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων  (14.711,96) 6.241,86

Σύνολο φόρου εισοδήματος 

συνεχιζ όμενης δραστηριότητας
 (14.711,96) 6.241,86

Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)
 (4.416,54)  (34.436,32)

Συντελεστής Φόρου 26% 26%

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου  (1.148,30)  (8.953,44)

Προ/γές για εισοδήματα που δεν 

υπόκεινται σε φορολογία

 - Λοιπά  (13.563,66) 15.191,30

Σύνολο φόρου συνεχιζ όμενων και 

διακοπεισών δραστηριοτήτων
 (14.711,96) 6.241,86

 

 

 

6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

 

6.1. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά τις χρήσεις μέχρι και το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009). Για τις 

ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, 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. 
Για τη χρήση 2014 η εταιρία και η θυγατρική της έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τη παρ. 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός 
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση 

των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

6.2. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

 

Διαιτερική συναλλαγή με Λητώ ΜΓΧΚ Α.Ε. το 2014 και το 2013 κατά το ποσό 1.224 € αφορούσε έξοδο 

ενοικίου. Το πιστωτικό υπόλοιπο κατά την 31.12.2014 ανερχόταν σε 1.585,31 € κατά το 2014 έναντι 361 € το 

2013. Κατά τη τρέχουσα χρήση η εταιρεία κεφαλαιοποίησε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της αξίας 2.902.921 

€ των εταιρειών Λητώ ΜΓΧΚ Α.Ε. και Μητέρα Α.Ε. 

7. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία είναι εκτεθειμένοι σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 

κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου.  

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο , τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο διαχείρισης 

κεφαλαίου. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας 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 της Εταιρείας.  
Κίνδυνος ρευστότητας 
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Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. 

Οι δράσεις της εταιρείας σχετικά με την επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων αφορούν μόνο τον περιορισμό 
του κόστους. 

 

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

 

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

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.303,98 0 0 0

Σύνολο 3.303,98 0 0 0

31/12/2014

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

 
 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχε ως εξής: 
 

 

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

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 2.893.238,66 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 2.893.238,66 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2013

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να 
διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 

Θέσης. 
 

Πιστωτικός Κίνδυνος  
 

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία τις ημερομηνίες 31.12.2014 και 31.12.2013 αναλύονται ως εξής: 
 

 

Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων 31/12/2014 31/12/2013

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 7.601,68 294,29

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.661,08 1.661,08

Σύνολο 9.262,76 1.955,37  
 

Επίσης στον κάτωθι πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας που είναι 
σε καθυστέρηση, αλλά δεν έχουν απομειωθεί:  

 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

σε καθυστέρηση που δεν έχουν 

απομειωθεί

31/12/2014 31/12/2013

Πάνω από 1 έτoς 1.661,08 1.661,08

Σύνολο 1.661,08 1.661,08  
 

Διαχείριση Κεφαλαίου 
Η Εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. ίδια 

κεφάλαια και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Δεδομένου ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας 
είναι κατώτερο του ενός δέκατου του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί συνέχισης της δραστηριότητας της, η 

Εταιρεία προτίθεται να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει τις κεφαλαιουχικές της ανάγκες. 
 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το χρόνο που η 
οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων 

αλλάζουν.  
 
Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2014 και 2013 αναλύεται ως εξής:  
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31/12/2014 31/12/2013

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  13.240,02  (2.866.942,40)

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  (7.601,68)  (294,29)

Κεφάλαιο  5.638,34  (2.867.236,69)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  13.240,02  (2.866.942,40)

Σύνολο κεφαλαίων  13.240,02  (2.866.942,40)

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 0,43  1,00   
 

 

8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015  

 

    Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος                               Για τις Οικονομικές Υπηρεσίες 

 

 

 

            Γεώργιος Α. Σκούρτης                        Παναγιώτης Ε. Ζαφειρόπουλος    Άννα Κ. Παδελοπούλου 

               Α.Δ.Τ. ΑΖ086793                                     Α.Δ.Τ. ΑΙ 781937                Α.Δ.Τ. Ν009865 
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Γ. Στοιχεία και Πληροφορίες 

 

Έδρα: Μουσών 15, 11524 Αθήνα

Αρ. Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών 59339/01/Β/05/418(2010)

Αρμόδια εποπτική αρχή: Γ.Ε.Μ.Η. (Αρ: 44883807000)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Σκούρτης

Μέλος: Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος

Μέλος: Νικόλαος Πετμεζάκης

Μέλος: Δημήτριος Ελευθέριος Μαντζαβίνος

Οικονομικών Καταστάσεων:

Νόμιμος Ελεγκτής: Δημήτριος Δουβρής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 33921) Έμμεση μέθοδος (ποσά εκφρασμένα σε €)

Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη-Με θέμα έμφασης

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: w w w .letolab.gr

(ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

23/3/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(δημοσιευμένα βάσει του κν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΛΗΤΩ LAB 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επ ιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη 

διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1) Τα ποσά των εξόδων και υποχρεώσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα: α) α) Έξοδα: € 1.224 β) Υποχρεώσεις: € 1.585,31. 2) Οι οικονομικές καταστάσεις
της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» που έχει έδρα την Αθήνα, ενσωματώνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, ενώ το άμεσο και έμμεσο

ποσοστό συμμετοχής της σε 88,73%. 3) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 23.03.2015. 4) Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου
μετοχές της εταιρείας που να κατέχονται από την ίδια. 5) Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (σημείωση 5.1 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης),
6) Δεν υπάρχουν επ ίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις εις βάρος της εταιρίας. 7) Δεν υφίστανται Λοιπά Συνολικά Έσοδα κατά τη διάρκεια της χρήσης. 8) Το θέμα έμφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο
γεγονός ότι τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας είναι μικρότερα από το ένα δέκατο του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 περί της

συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Στη σημείωση 7 των Οικονομικών Καταστάσεων παρατίθενται οι δράσεις της Διοίκησης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν. 9) Δεν υπάρχουν
μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα στα οποία επ ιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ086793

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ781937 Α.Δ.Τ. Ν009865

ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ Α' 3910

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.233,11 23.291,96 29.533,82

Απαιτήσεις από πελάτες 1.661,08 1.661,08 1.964,08

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.649,81 1.343,22 134.892,10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.544,00 26.296,26 166.390,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.362.921,00 460.000,00 460.000,00

Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων (3.349.680,98) (3.326.942,40) (3.286.264,22)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α) 13.240,02 (2.866.942,40) (2.826.264,22)

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.303,98 2.893.238,66 2.992.654,22

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3.303,98 2.893.238,66 2.992.654,22

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 16.544,00 26.296,26 166.390,00

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Κύκλος εργασιών 0,00 0,00

Μεικτά κέρδη (ζημίες) 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων  (4.417,14)  (34.367,10)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  (4.416,54)  (34.436,32)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) 10.295,42  (40.678,18)

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας: 10.295,42  (40.678,18)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (β) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους

(α) + (β) 10.295,42  (40.678,18)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0082  (0,0322)

Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή 0,0000 0,0000

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (4.417,14) (34.367,10)

31/12/2014 31/12/2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και 

01.01.2013 αντίστοιχα) (2.866.942,40) (2.826.264,22)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 10.295,42 (40.678,18)

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2.902.921,00 0,00

Λοιπές μεταβολές (33.034,00) 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 

31.12.2013 αντίστοιχα) 13.240,02 (2.866.942,40)

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζημιές) πρό φόρων  (4.416,54)  (34.436,32)

Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές για:

Μη ταμειακά έξοδα 0,00  (2.288,23)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (0,60)  (3,62)

Σύνολο προσαρμογών  (0,60)  (2.291,85)

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

πρίν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
 (4.417,14)  (36.728,17)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 

ενεργητικού
0,80  (10,54)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)  (2.924.201,87) 36.954,27

 (2.924.201,07) 36.943,73

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (2.928.618,21) 215,56

Καταβληθέντες τόκοι 0,00 0,00

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
 (2.928.618,21) 215,56

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι που εισπράχθηκαν 0,60 3,62

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
0,60 3,62

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών μετοχών 2.902.921,00 0,00

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 33.004,00 0,00

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
2.935.925,00 0,00

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
7.307,39 219,18

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη χρήσης 294,29 75,11

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη χρήσης 7.601,68 294,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 


