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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01 – 31/12/2014 είναι εκείνες
που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» 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.

Κωνσταντίνος Μαυρέλος
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Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 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
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Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της Εταιρείας ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 10.2 των οικονομικών καταστάσεων, η οποία αναφέρει ότι κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2014, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη
συνολική αξία των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 6,7 εκ γεγονός που υποδηλώνει
την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με την απρόσκοπτη
συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Στη σημείωση 10.2 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
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Ελπίδα Λεωνίδου
ΑΜ. ΣΟΕΛ. 19801
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Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2014 ΈΩΣ 31/12/2014
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
Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και η αβεβαιότητα των τελευταίων ετών, συνέχισαν να υφίστανται και τη
χρήση του 2014, τόσο στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, όσο και στον κλάδο της Υγείας. Η σημαντική
έλλειψη ρευστότητας στην αγορά όχι μόνο έχει αποτελέσει τον βασικότερο ανασταλτικό παράγοντα για
επενδυτικές δραστηριότητες, αλλά δυσχεραίνει και τις λειτουργικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι
κυβερνητικές αποφάσεις για την εφαρμογή εκπτώσεων και μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (Rebate και
Claw-back) του άρθρου 100 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/2013), που συνεχίστηκαν κατά το 2014 έχουν
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τους σημαντικούς δείκτες του κλάδου.
Παρά τις οικονομικές αντιξοότητες του κλάδου, το Μαιευτήριο Λητώ κατάφερε κατά τη χρήση του 2014 να
ανακάμψει σε όλους σχεδόν τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς,
χωρίς να μειώσει την ποιότητα των υπηρεσιών του παρέχει.
Επιπροσθέτως, το Μαιευτήριο κατάφερε να διατηρήσει τις ανταγωνιστικές τιμές που προσέφερε σε ασθενείς
και επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 παρά την επιβολή του Rebate & Claw-back από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
αλλά και να ανταπεξέλθει και στον τομέα της ρευστότητας, καθώς η αναλογία δανειακών κεφαλαίων προς ίδια
κεφάλαια παρέμεινε σε φυσιολογικά επίπεδα (0,74 έναντι 0,63 το 2013).
Ωστόσο, οι αυξημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων συνεχίζουν να είναι το
μεγάλο πρόβλημα της ρευστότητας, τόσο για το μαιευτήριο, όσο και για τον κλάδο.

2. Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων: Ο κύκλος εργασιών του Μαιευτηρίου 2014 ανήλθε σε 14,3 εκ. ευρώ
σημειώνοντας αύξηση 2,69 %, έναντι 14 εκ. ευρώ το 2013. Στα ποσά συμπεριλαμβάνεται και η επιβολή
Rebate & Claw-back. Τo λειτουργικό κέρδος ανήλθε σε -1 εκ. Ευρώ έναντι -2,4 χιλ. ευρώ το 2013. Τα κέρδη
προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2014 ανήλθαν
σε -0,1 εκ. Ευρώ έναντι -1,3 εκ Ευρώ το 2013. Tα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε -0,9 εκ. Ευρώ, έναντι -2,8
εκ. Ευρώ το 2013, ενώ τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων ανήλθαν σε -1,2 εκ. Ευρώ
έναντι -2,8 εκ. Ευρώ το 2013

3. Προοπτικές της εταιρείας
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Το 2015 αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με τη προηγούμενη χρονιά, καθώς οι εκτιμήσεις είναι το ίδιο
δυσχερείς με το 2014. Η αβεβαιότητα ως προς τη κατάσταση της οικονομίας αλλά και της χώρας γενικότερα
δεν δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για αισιοδοξία.
Όσον αφορά τον κλάδο της υγείας, η ρευστότητα των εταιρειών θα παραμείνει το βασικό τους μέλημα, καθώς
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνεχίζουν να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις εταιρείες ως
προς την αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους. Αναφορικά με το μέγεθος της αγοράς, εκτιμάται ότι ο κλάδος
θα συνεχίσει τη πτωτική του πορεία, καθώς οι ενδείξεις για το πρώτο τρίμηνο του 2015 δείχνουν πως θα
συνεχιστεί η πολιτική του Claw-back και στη νέα χρήση.
Παρά τις αντιξοότητες του κλάδου, η διοίκηση του Μαιευτηρίου έχει θέσει τους ίδιους στόχους για τη χρήση
2015 με τη προηγούμενη χρονιά. Η διατήρηση και συνεχής ανάπτυξη των ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχει
είναι βασική προτεραιότητα του Μαιευτηρίου. Συνεχίζοντας τις νέες τεχνικές, όπως ο εναλλακτικός τοκετός
(φυσικός τοκετός σαν στο σπίτι και τοκετός στο νερό), αλλά και ο μητρικός θηλασμός, όπως και το rooming in
(εικοσιτετράωρη παραμονή του βρέφους στο ίδιο δωμάτιο με τη μητέρα του, από τη στιγμή της γέννησης
μέχρι και το εξιτήριό τους), το Μαιευτήριο συνεχίζει να πρωτοπορεί, στοχεύοντας ταυτόχρονα στην
βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει. Επιπλέον ο στόχος που είχε θέσει το Μαιευτήριο για την
αξιοποίηση λοιπών ειδικοτήτων της άδειας που κατέχει (γενική χειρουργική, ουρολογική, ΩΡΛ) γίνεται πράξη
μέσα στο 2015.
Τέλος, η διοίκηση του μαιευτηρίου στοχεύει να διατηρήσει την ανταγωνιστική του θέση στον κλάδο και για τη
νέα χρήση. Βαρόμετρο αποτελεί η πορεία της λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς η ρύθμιση των
ληξιπρόθεσμων χρεών του θα καθορίσει την όλη πορεία και τα επίπεδα ρευστότητας της εταιρείας και του
κλάδου γενικότερα.

(Β) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς
(διακυμάνσεις των επιτοκίων, οι τιμές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο
συναλλαγματικός κίνδυνος. 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. Η διαδικασία που
ακολουθείται είναι η παρακάτω:




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

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς
χρεώστες και πιστωτές και υποχρεώσεις από δάνεια.

1.

Κίνδυνος επιτοκίου

Η πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση της στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον
αφορά τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις είναι
με κυμαινόμενο επιτόκιο (3M Euribor). Την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές
της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό
επιτοκίου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των
ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%.
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Μεταβλητή
1%

Μεταβλητή

-1%

1%

31/12/2014

2.

-1%

31/12/2013

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)

40.945,17 (40.945,17)

43.051,49 (43.051,49)

Καθαρή Θέση

40.945,17 (40.945,17)

43.051,49 (43.051,49)

Κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες
ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς
και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 έως 150 ημερών. Οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους
επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2014 για την Εταιρεία αναλύεται
ως εξής:

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Σύνολο

31/12/2014
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Εντ ός 6 μηνών
6 έως 12 μήνες
1 έως 5 έτ η
Πάνω από 5 έτ η
0,00
0,00
100.000,00
0,00
37.076,74
37.076,74
9.554,82
0,00
4.961.449,00
0,00
0,00
0,00
2.030.563,52
0,00
0,00
0,00
3.815.121,13
0,00
0,00
0,00
10.844.210,39
37.076,74
109.554,82
0,00

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχε ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες
Εντ ός 6 μηνών
6 έως 12 μήνες
0,00
0,00
40.383,18
72.619,62
3.369.841,39
0,00
2.447.299,90
0,00
100.000,00
3.715.121,13
5.957.524,47
3.787.740,75

Μακροπρόθεσμες
1 έως 5 έτ η
Πάνω από 5 έτ η
200.000,00
0,00
62.081,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.081,51
0,00

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.
Στις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ποσό περίπου 30 χιλ. € που αφορά πρόβλεψη που
έχει σχηματίσει η εταιρεία αναφορικά με τη ρύθμιση Τ.Σ.Α.Υ. από ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το 2014, βάσει
του Ν. 4305/2014. Μέχρι την κατάρτιση του παρόντος δεν είχε οριστικοποιηθεί η ρύθμιση από τον
ασφαλιστικό φορέα.
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο
των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά το ποσό των 6,7 εκ €. κυρίως λόγω της
λογιστικοποιήσης των επιπτώσεων της εφαρμογής του αρ.100 του ν.4172/2013 (Claw-back και Rebate).
H Εταιρεία για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος έχει λάβει τα εξής μέτρα:
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 28/01/2015 αποφάσισε την έκτακτη
Γενική Συνέλευση των μετόχων με μόνο θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως
το συνολικό ποσό των 7.740.389,03 Ευρώ με καταβολή μετρητών για την αντιμετώπιση της
ταμειακής ρευστότητας της εταιρείας. Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις
27/02/2015 εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών. Μέχρι και την
ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων δεν είχε πιστοποιηθεί η καταβολή της αύξησης.
 Περιορισμό των δανειακών της αναγκών, μέσω της βελτίωσης της ρευστότητας κατά το 2015, κυρίως
λόγω α) Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και β) Προγράμματος αντιμετώπισης των επισφαλών απαιτήσεών της εταιρείας.
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3.

Συνέχιση περιορισμού λειτουργικού κόστους και για το 2015 ώστε να μειωθούν οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της εταιρείας.
Βελτιστοποίηση διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας.
Κατά τη κλειόμενη χρήση, η εταιρεία μετακύλησε ένα μέρος του Claw-back και Rebate, σε τρίτους
ούτως ώστε να ενισχύσει την ταμειακή της ρευστότητα.
Τέλος, η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβληθέντων λογαριασμών προς τον ΕΟΠΥΥ για
την περίοδο 01.01.2013-31.12.2013, δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των
Οικονομικών Καταστάσεων.

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:
Κατ ηγορίες χρημ/κών στ οιχείων
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2014 31/12/2013
51.777,63
109.491,32
2.638.084,60 2.685.776,45
2.689.862,23 2.795.267,77

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

4.

Χρηματ οοικονομικά περιουσιακά
στ οιχεία σε καθυστ έρηση που δεν
έχουν απομειωθεί

31/12/2014 31/12/2013

Εντός 3 μηνών
Από 3 έως 6 μήνες
Από 6 μήνες έως 1 έτος
Πάνω από 1 έτoς
Σύνολο

7.208,96
151.948,33
18.925,61
296.616,41
188.275,11
244.316,39
810.929,57
717.246,47
1.025.339,26 1.410.127,60

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. Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής
διάρθρωσης, η Εταιρεία μπορεί να προσαρμόσει το ποσό των πληρωτέων μερισμάτων, να επιστρέψει
κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει
το δανεισμό.
Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια μειωμένης
εξασφάλισης, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στη
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2014 και 2013 αναλύεται ως εξής:
31/12/2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

5.390.185,77

31/12/2013
6.607.015,54

(51.777,63)

(109.491,32)

5.338.408,14

6.497.524,22

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

5.390.185,77

6.607.015,54

Πλέον: Δάνεια

3.998.829,43

4.190.205,44

9.389.015,20

10.797.220,98

Κεφάλαιο

Σύνολο κεφαλαίων
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

0,57

0,60

(Γ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και
των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.
Σημαντικές συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες
Κατά τη διάρκεια της χρήσης οι σημαντικότερες συναλλαγές που έλαβαν χώρα μεταξύ της Εταιρείας και
συνδεδεμένων με αυτήν μερών είναι οι αγορές της Λητώ ΜΓΧΚ Α.Ε. για το 2014 που αφορούν σε προμήθεια
υγειονομικού υλικού, ειδικών υλικών & λοιπών υλικών από την συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Υγεία, Y –
Logimed ύψους € 1,17 εκ Ευρώ.
Συναλλαγές και υπόλοιπα με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Σύνολο

31/12/2014
337.431,79
79.808,40
417.240,19

31/12/2013
337.431,79
84.379,73
421.811,52

(Δ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για τη χρήση του 2014, το Δ.Σ. της Εταιρίας δεν θα διανείμει μέρισμα λόγω ζημιών προηγουμένων ετών. Η μη
διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015
Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Μαυρέλος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.), ΩΣ
ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΛΗΤΩ ΜΓΧΚ Α.Ε.» στις
23.03.2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.leto.gr όπου
και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών
από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιεύσεώς τους.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που
προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική
ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών
της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
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1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματα Πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

31/12/2014

31/12/2013

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

15.467.481,75
223.252,77
58.694,06
9.091,05
277.874,93
16.036.394,56

15.976.820,23
159.674,53
58.694,06
5.991,05
151.114,56
16.352.294,43

9.6
9.7
9.8
9.9

312.792,60
2.638.084,60
1.319.890,45
51.777,63
4.322.545,28

351.988,57
2.685.776,45
767.256,69
109.491,32
3.914.513,03

20.358.939,84

20.266.807,46

9.10
9.10
9.11

3.697.911,98
1.267.345,54
1.168.258,29
(743.330,04)
5.390.185,77

3.697.911,98
1.267.345,54
1.173.825,49
467.932,53
6.607.015,54

9.5
9.12
9.14

2.007.793,20
1.309.637,50
109.554,82
488.200,35
3.915.185,87

2.085.492,17
822.103,63
262.081,51
572.568,32
3.742.245,63

9.16
9.14
9.15
9.18

4.961.449,00
3.889.274,61
172.281,07
2.030.563,52
11.053.568,20

3.369.841,39
3.928.123,93
172.281,07
2.447.299,90
9.917.546,29

14.968.754,07
20.358.939,84

13.659.791,92
20.266.807,46

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίω ν Κεφαλαίω ν
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώ σεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώ σεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώ σεω ν
Σύνολο Ιδιώ ν Κεφαλαίω ν και Υποχρεώ σεω ν

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014

13

2. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

Σημ.

31/12/2014

31/12/2013

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

9.19
9.20

14.376.358,77
(12.576.397,08)
1.799.961,69

13.999.460,09
(13.083.538,08)
915.922,01

Έξοδα διοίκησης

9.21

(3.438.149,71)

(3.555.204,85)

Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έσοδα

9.21
9.22

(62.130,59)
1.016.958,19

(64.245,88)
850.890,94

Λοιπά έξοδα

9.22

(321.331,34)

(546.945,50)

(1.004.691,75)

(2.399.583,28)

(257.847,93)
258.208,17
0,00
(1.004.331,51)
96.050,36
(908.281,15)

(308.184,56)
218.886,49
0,00
(2.488.881,35)
(313.440,45)
(2.802.321,80)

Λειτουργικό κέρδος
Χρηματοοικονομικά κόστη
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Έσοδα από μερίσματα
Κέρδη προ φόρω ν
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους

9.24
9.24

9.25

31/12/2014
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους

(908.281,15)

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτω ν
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της
υποχρέωσης παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών
κερδών/(ζημιών) λόγω της μεταβολής στον φορολογικό
συντελεστή
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρω ν
Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά
φόρω ν

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

9.26

31/12/2013
(2.802.321,80)

(416.957,60)

62.524,20

108.408,98

(16.256,29)

0,00

(28.237,86)

(308.548,62)
(308.548,62)

18.030,05
18.030,05

(1.216.829,77)

(2.784.291,75)

(98.982,96)

(1.341.331,85)

(0,9641)

(2,2061)

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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3. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Αριθμός
Μετοχώ ν
Υπόλοιπο την 1/1/2013

1.262.086

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ Το Ά ρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη εις Νέον

Σύνολο ιδίω ν
κεφαλαίω ν

3.697.911,98

1.267.345,54

1.173.825,49

3.252.224,28

9.391.307,29

0,00

0,00

0,00

(2.802.321,80)

(2.802.321,80)

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης
παροχών προσωπικού

0,00

0,00

0,00

62.524,20

62.524,20

0,00

0,00

0,00

(16.256,29)

(16.256,29)

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

0,00

0,00

0,00

(28.237,86)

(28.237,86)

0,00

0,00

0,00

18.030,05

18.030,05

0,00

0,00

0,00

(2.784.291,75)

(2.784.291,75)

Αποτέλεσμα περιόδου

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους
Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρω ν
Υπόλοιπο την 31/12/2013

1.262.086

3.697.911,98

1.267.345,54

1.173.825,49

467.932,53

6.607.015,54

Υπόλοιπο την 1/1/2014

1.262.086

3.697.911,98

1.267.345,54

1.173.825,49

467.932,53

6.607.015,54

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον

0,00

0,00

(5.567,20)

5.567,20

0,00

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες

0,00

0,00

(5.567,20)

5.567,20

0,00

0,00

0,00

0,00

(908.281,15)

(908.281,15)

0,00

0,00

0,00

(416.957,60)

(416.957,60)

Αποτέλεσμα περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης
παροχών προσωπικού
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

108.408,98

108.408,98

0,00

0,00

0,00

(308.548,62)

(308.548,62)

Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρω ν

0,00

0,00

0,00

(1.216.829,77)

(1.216.829,77)

3.697.911,98

1.267.345,54

1.168.258,29

(743.330,04)

5.390.185,77

Υπόλοιπο την 31/12/2014

1.262.086

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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4. Κατάσταση ταμειακών ροών
(Έμμεση Μέθοδος)
31/12/2014
Ταμειακές ροές από λειτ ουργικές δραστ ηριότ ητ ες
Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζ όμενη δραστ ηριότ ητ α
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού
(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο προσαρμογών
Ταμειακές Ροές από λειτ ουργικές δραστ ηριότ ητ ες πρίν τ ος
μετ αβολές τ ου κεφαλαίου κίνησης
Μετ αβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)

31/12/2013

(1.004.331,51)

(2.488.881,35)

905.908,78
95.165,60
(199,99)
(84.367,97)
0,00
(258.208,17)
223.683,93
881.982,18

1.066.615,20
83.125,50
(4.489,97)
(195.582,66)
(3.873,80)
(218.886,49)
273.723,92
1.000.631,70

(122.349,33)

(1.488.249,65)

39.195,97
311.804,03
(555.733,76)
1.170.784,88

14.163,17
2.848.622,77
(472.032,70)
(527.158,64)

966.051,12

1.863.594,60

843.701,79
(136.668,66)
707.033,13

375.344,95
(156.697,37)
218.647,58

Ταμειακές ροές από επενδυτ ικές δραστ ηριότ ητ ες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές ασώματων παγίων
Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
Καθαρές τ αμειακές ροές από επενδυτ ικές δραστ ηριότ ητ ες

(286.177,93)
(173.970,52)
199,99
(5.905,37)
0,00
0,00
(465.853,83)

(142.884,92)
(186.774,49)
4.489,97
0,00
220,99
56.006,72
(268.941,73)

Ταμειακές ροές από χρηματ οδοτ ικές δραστ ηριότ ητ ες
Δάνεια αναληφθέντα
Δάνεια πληρωθέντα
Μερίσματα πληρωθέντα σε ιδιοκτήτες της μητρικής
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματ οδοτ ικές δραστ ηριότ ητ ες

0,00
(100.000,00)
(95.140,06)
(12.376,92)
(91.376,01)
(298.892,99)

302.750,00
(461.068,33)
(7.500,00)
(20.845,00)
(71.567,88)
(258.231,21)

(57.713,69)

(308.525,36)

109.491,32

418.016,68

51.777,63

109.491,32

Ταμειακές ροές από λειτ ουργικές δραστ ηριότ ητ ες
Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές τ αμειακές ροές από λειτ ουργικές δραστ ηριότ ητ ες

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στ α τ αμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Ταμειακά διαθέσιμα και τ αμειακά ισοδύναμα στ ο τ έλος τ ης περιόδου
από συνεχιζ όμενες δραστ ηριότ ητ ες

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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5. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η εταιρία « ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ» με το διακριτικό τίτλο
«ΛΗΤΩ ΑΕ» δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας.
Ιδρύθηκε το 1969 ως Ε.Π.Ε. από μαιευτήρες-γυναικολόγους και έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων. Την
1/3/1991 έγινε μετατροπή της εταιρικής μορφής σε Α.Ε.. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 απασχολούσε 252
υπαλλήλους συνολικά.
Η εταιρεία λειτούργησε αρχικά αποκλειστικά ως Μαιευτική κλινική ενώ στη συνέχεια μετατράπηκε σε μεικτή
κλινική. Διαθέτει 100 κλίνες σε τρεις ορόφους στο ιδιόκτητο κατά 60,3% κτήριο επί της οδού Μουσών 7-13
στην Αθήνα.
Εκτός από το προσωπικό που αναφέρεται παραπάνω, στην εταιρεία απασχολούνται και συνεργάτες ιατροί
κυρίως Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι αλλά και ιατροί λοιπών ειδικοτήτων.
Οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Από τις 31 Οκτωβρίου 2007 η εταιρεία είναι υποθυγατρική της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ ΑΕ» της οποίας οι μετοχές
έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χ.Α.
Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του
Ομίλου Μητέρα, μη εισηγμένη εταιρεία, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Την 31/12/2014 το άμεσο
ποσοστό συμμετοχής του ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ στην Εταιρεία ανέρχεται σε 44,05%, ενώ το άμεσο και έμμεσο σε
88,73%.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα
παρουσίασης της Εταιρείας.
6. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων
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.
7. Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και διερμηνειών
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που
καλύπτουν τη χρήση που έληξε την 31/12/2014.
Κατωτέρω παρουσιάζονται τα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και
είναι υποχρεωτικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
μεταγενέστερα.
Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και διερμηνείες με ισχύ εντός της χρήσης 2014
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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:
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.
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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 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.
8. Βασικές Λογιστικές Αρχές
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,
εκτός όσων αναφέρονται στην παράγραφο 7.
8.1 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:
(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
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σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις
προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.


Απομείωση Ενσώματων Παγίων

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω
χρήσης η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα
ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία
των μελλοντικών ταμειακών ροών.


Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων

Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31/12/2013 η
Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του
ενεργητικού (περαιτέρω πληροφορίες στη σημείωση 8.4).


Εκτίμηση Εύλογης Αξίας Χρηματοοικονομικών Μέσων

Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού για τα
οποία δεν υπάρχουν δημοσιευμένες τιμές αγοράς, απαιτεί τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών
εκτίμησης. Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας τους απαιτεί διαφόρων ειδών εκτιμήσεις. Οι σημαντικότερες
αφορούν στην εκτίμηση των διαφόρων κινδύνων στους οποίους υπόκεινται το μέσο, όπως επιχειρηματικός
κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας κτλ., και εκτίμηση των μελλοντικών προοπτικών κερδοφορίας επιχειρήσεων
σε περίπτωση αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων.


Απομείωση Χρηματοοικονομικών Μέσων

Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 39 για τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των επενδύσεών της.
Κατά τον προσδιορισμό του πότε μια επένδυση έχει υποστεί απομείωση της αξίας 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 του επιχειρηματικού κλάδου, οι
αλλαγές στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.


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.
Η Εταιρεία προχώρησε κατά την εξεταζόμενη χρήση στην απεικόνιση της επίδρασης των ισχυόντων
φορολογικών συντελεστών στην αναβαλλόμενη φορολογία. Ανάλυση της επίδρασης της μεταβολής των
συντελεστών καθώς και η πρόβλεψη (έξοδο χρήσεως) για ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο ανέλεγκτων
χρήσεων περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 9.5 και 9.15 αντίστοιχα.


Αβέβαιη έκβαση εκκρεμών επίδικων υποθέσεων
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Η εταιρεία εξετάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προχωρεί σε
διενέργεια προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά της εταιρείας, βάσει στοιχείων από τη Νομική Υπηρεσία,
τα οποία προκύπτουν βάσει των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται (περαιτέρω
πληροφορίες στη σημείωση 9.15 & 9.28).


Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις επί Φορολογικών Ζημιών

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 (περαιτέρω πληροφορίες στη σημείωση 9.5).


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.


Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική
μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό
αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη
εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και
η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους (περαιτέρω πληροφορίες στη σημείωση
9.12).


Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

Η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών
της. Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της
εταιρείας την 31/12/2014. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με
τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις
σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς.
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο μέλλον (περαιτέρω πληροφορίες σημείωση 9.28).


Υποχρεώσεις αρ. 100 ν. 4172/2013 – «Claw-Back» και «Rebate»

Από τον Ιούλιο 2013 τέθηκαν σε εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4172/2013, τα εξής:
α) ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw-back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και
φυσικοθεραπείας. Βάσει του μηχανισμού, η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων
πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό, το οποίο αναζητείται εκ μέρους του
ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας, υπολογίζεται σε
εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγγραφη ατομική ειδοποίηση σε λογαριασμό
τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της ως άνω προθεσμίας, το
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Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αναστέλλει αυτοδικαίως και αζημίως ως προς αυτόν , τη σύμβαση του
συμβεβλημένου παρόχου με τον ΕΟΠΥΥ ,για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του συνολικού
οφειλομένου ποσού εντόκως από αυτόν (πάροχο) του ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που
αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε κάθε συμβαλλόμενο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός
υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ , έναντι των παρεχόμενων για τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας
στους ασφαλισμένους του. Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που
υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού μήνα.
Το συνολικό ποσό της επιστροφής (claw-back) υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, υπολογίζοντας τη διαφορά
ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, που προκύπτει από την αιτούμενη από τους
παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές rebate και λοιπές μη αποδεκτές δαπάνες κατά το
χρόνο υπολογισμού.
β) η καθιέρωση κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές
εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες
παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή (Rebate) για κάθε μήνα.
Το ποσό επιστροφής ("rebate") υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, και αποδίδεται από τους υπόχρεους
παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική ειδοποίησή τους, σε
λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ.
Ο ΕΟΠΥΥ επιπλέον δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά επιστροφής ("rebate') με ισόποσες οφειλές
του προς τους παρόχους εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους, όπως αυτές προκύπτουν από τα
νόμιμα παραστατικά τους. Η εφαρμογή της παρούσης υπουργικής απόφασης έχει ισχύ από 1.1.2014 έως και
31.12.2014.
Οι διατάξεις των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) έχουν αναδρομική ισχύ από 01.01.2013 και διάρκεια έως
31.12.2015.
Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση προκάλεσε τη προσφυγή των φορέων των ιδιωτικών κλινικών στο ΣτΕ,
υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι πρόκειται για συμψηφισμό και ματαίωση της είσπραξης των οφειλομένων
ποσών, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας κατά το μέρος που υπερβαίνει το
μηνιαίο πλαφόν δαπανών του ΕΟΠΥΥ.
Ο ΕΟΠΥΥ την 28η Μαΐου 2014 και την 18η Νοεμβρίου 2014 κοινοποίησε με την αποστολή ηλεκτρονικών
μηνυμάτων στην εταιρεία τα ποσά του rebate και claw-back που αντιστοιχούν στη χρήση 2013 και στο
πρώτο εξάμηνο του 2014 συνολικού ύψους € 4,29 εκ. περίπου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Επιπροσθέτως πρέπει να επισημανθεί ότι δεν έχει ολοκληρωθεί για το 2015 η διαδικασία ανανέωσης των
συμβάσεων των ιδιωτικών κλινικών με τον ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στον καθορισμό του
πλαισίου συνεργασίας και του ετήσιου προϋπολογισμού ανά πάροχο.
Οι συνεργαζόμενες με τον ΕΟΠΥΥ εταιρείες του Ομίλου προχώρησαν σε κατάθεση προσφυγής
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά των από 28/5/2014 και 18/11/2014 πράξεων έκδοσης από
τον ΕΟΠΥΥ του ποσών αυτόματης επιστροφής «claw-back” και ποσών επιστροφής “rebate” που
αντιστοιχούν στη χρήση 2013 και το πρώτο εξάμηνο του 2014.
Επιπλέον στις 11/11/2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3040/2014 η απόφαση του υπουργείου Υγείας με την
οποία γνωστοποιούνται τα μέτρα ελέγχου των δαπανών των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση
καθορίζεται στα 235 εκ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2014 των Γενικών, Μικτών και Ειδικών,
πλην ψυχιατρικών, κλινικών. Επιπροσθέτως περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού του claw-back για το
2014 λαμβάνοντας υπ’ όψιν καθορισμένους δείκτες οι οποίοι θα προκύψουν από τα απολογιστικά στοιχεία
του 2013.
Μέχρι στιγμής είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισμού και του claw-back που
αντιστοιχεί στην εταιρεία λόγω μη γνωστοποίησης από πλευράς ΕΟΠΥΥ όλων των παραμέτρων, οι οποίες
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μπορούν αξιόπιστα να οδηγήσουν σε ακριβή προσδιορισμό των αντίστοιχων ποσών. Επίσης θα πρέπει να
διευκρινισθεί ότι τα τελικά ποσά του claw-back για το 2014 θα προκύψουν εφόσον ελεγχθούν και οι
υποβολές του συνόλου του έτους 2014, εκκαθαριστούν και τελικώς επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ.
Η εταιρεία έχει προβεί σε υπολογισμό του Claw-back και του Rebate από την έναρξη ισχύος των
αποφάσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, έχει απομειώσει τις
απαιτήσεις από τον ΕΟΠΥΥ περιόδου 01/01/2013-31/12/2014 με το ποσό των €4,8 εκ. περίπου ως
αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013) και των
μεταγενέστερων σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
Η εταιρεία, με βάση τα κοινοποιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ ενημερωτικά, για claw-back και rebate, σημειώματα,
προχώρησε αποκλειστικά και μόνο για λόγους φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με την
ΠΟΛ.1191/12.8.2014, στην έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων επιστροφών για την περίοδο 01.01.201330.06.2014.
Επιπλέον την 18η Μαρτίου 2015 κοινοποιήθηκαν με βάση την ισχύουσα σύμβαση από τη συμβαλλόμενη
Ελεγκτική Εταιρεία στην εταιρεία τα αποτελέσματα του διοικητικού και ιατρικού ελέγχου των υποβληθέντων
λογαριασμών προς τον ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 01.01.2013-31.12.2013. Με βάση τα γνωστοποιηθέντα
πορίσματα οι μη αποδεκτές δαπάνες ανέρχονται περίπου στα € 916 χιλ. Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει,
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σε υποβολή ένστασης επί των σχετικών ευρημάτων. Με δεδομένο ότι η
οριστικοποίηση των ποσών των μη αποδεκτών δαπανών προϋποθέτει την ολοκλήρωση της διαδικασίας των
ενστάσεων με την έκδοση των σχετικών τελεσίδικων αποφάσεων για το σύνολο του κλάδου, δεν μπορεί,
στην παρούσα φάση, να προσδιοριστεί με ακρίβεια το τελικό ποσό των περικοπών. Σε κάθε περίπτωση η
Διοίκηση εκτιμά ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν ήδη επιβαρυνθεί
με επαρκή ποσά και από την οριστικοποίηση των ποσών περικοπών δεν αναμένεται περαιτέρω αρνητική
μεταβολή.
8.2 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων
επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες
περιοχές.
H Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014, δραστηριοποιήθηκε σε έναν επιχειρηματικό τομέα
δραστηριοτήτων, εκείνο της παροχής υπηρεσιών υγείας σε μία γεωγραφική περιοχή την Ελληνική
Επικράτεια.
8.3 Ενοποίηση
Θυγατρικές
Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής οι επενδύσεις σε θυγατρικές εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως
μειωμένο με την τυχόν ζημία απομείωσης. Σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης η
Εταιρία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις
έχουν υποστεί απομείωση. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους
κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
Η Εταιρεία επέλεξε την απαλλαγή από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με την παράγραφο 10 του ΔΛΠ 27, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις της παραπάνω εξαίρεσης, και
παρουσιάζει μόνον ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις. Πληροφορίες για τις θυγατρικές εταιρείες της
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. όπου και ενοποιήθηκαν. Οι
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οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. παρατίθενται στη διεύθυνση διαδικτύου www.mitera.gr .
Επιπλέον, οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας παρατίθενται στη διεύθυνση διαδικτύου
www.alab.gr
8.4 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια και οι επενδύσεις σε ακίνητα απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος
κτήσεως μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν απομείωσή τους. Το κόστος κτήσεως
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες
δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με τα ενσώματα πάγια, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα
μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα εισρεύσουν στην Εταιρεία από την εκμετάλλευση των
παγίων αυτών και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδωνως έξοδο, κατά το
χρόνο πραγματοποίησής τους.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων επιβαρύνουν
το κονδύλι της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ΄όλη τη
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής η οποία, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Κτίρια
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός

50 έτη
6-12 έτη
9 έτη
4-6 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια
βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
8.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό: Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς καθώς και κάθε δαπάνη που έχει
πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη του λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας.
Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές
προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του
λογισμικού. Τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων
αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη. Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού
αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις
σωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 5 έτη.
8.6 Απομείωση Αξίας μη χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
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Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας Μονάδας
Δημιουργίας Ταμειακών Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους. Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών
είναι η μικρότερη ομάδα στοιχείων ενεργητικού που μπορεί να παράγει ταμειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα
στοιχεία και ομάδες στοιχείων της Εταιρείας. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της
καθαρής εύλογης αξίας (μετά από έξοδα πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η αξία χρήσης είναι η
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην
επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης
ωφέλιμης ζωής του. Η λογιστική αξία του στοιχείου μειώνεται στο ποσό της ανακτήσιμης αξίας. Σε
περίπτωση μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, η ζημιά απομείωσης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της
υπεραξίας που έχει αναγνωριστεί για αυτή τη μονάδα και κατόπιν στα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού σε
αναλογική βάση.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδωντης χρήσης. Η ζημιά απομείωσης
που έχει αναγνωριστεί για την υπεραξία δεν επιτρέπεται να αναστραφεί σε μεταγενέστερη περίοδο.
Αναφορικά με τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού, σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης διενεργείται επισκόπηση της ζημιάς απομείωσης προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν ενδείξεις ότι
έχει μειωθεί. Μια ζημιά απομείωσης αναστρέφεται εάν υπάρξει μια αλλαγή στην εκτίμηση του ανακτήσιμου
ποσού. Μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του στοιχείου δεν μπορεί να
υπερβαίνει την λογιστική αξία (μετά από αποσβέσεις) με την οποία θα παρουσιάζονταν εάν δεν είχε
αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης.
8.7 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 της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη
κυκλοφορούν ενεργητικό.
(β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης
Αποτελεσμάτων
Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για
εμπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα. Περιουσιακά
στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για
εμπορία ή αν αναμένεται να πωληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης. Η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
8.8 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το
κόστος των πρώτων υλών καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας.
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
8.9 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών
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απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί
υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η οικονομική δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και η
αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών,
προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η επάρκεια της πρόβλεψης επισκοπείται συχνά
σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν
την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στην
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη
για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μην διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να
εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.
8.10 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.
8.11 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κατεχόμενα προς πώληση
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία
(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που η Εταιρεία σκοπεύει να πουλήσει εντός
ενός έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κατεχόμενα προς πώληση”.
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη χαμηλότερη
αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κατεχόμενα προς πώληση, και
την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως
“κατεχόμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την
πώληση και επανεκτίμηση των “κατεχόμενων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται
στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων χρήσης.
Η Εταιρεία δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κατεχόμενα προς πώληση.
8.12 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Η
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την
αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου.
(α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων,
καθαρά από φόρους.
(β) Μερίσματα μετοχών
Τα μερίσματα μετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που εγκρίνονται από την τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
8.13 Δάνεια
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Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων κατά τη
διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα
το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία
κλεισίματος των Οικονομικών Καταστάσεων.
8.14 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 Καταστάσεων Οικονομικής Θέσης σύμφωνα με τους
φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει
τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις
φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με 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 της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Σε
περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών
εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας των Οικονομικών
Καταστάσεων, χρήση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ενώ επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης 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 των
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. Η εταιρία για λόγους συντηρητικότητας δεν υπολογίζει
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αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί των προσωρινών διαφορών που προκύπτουν από προβλέψεις
για επίδικες υποθέσεις και από επισφαλείς απαιτήσεις.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων χρήσης. Μόνο αυτές οι
μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή στις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές
αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της
καθαρής θέσης.
8.15 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών
όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα
αναλογιστικά κέρδη και ζημίες. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από
ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit
credit method).
Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις του προγράμματος καθορισμένων παροχών που σχετίζονται με το κόστος
τρέχουσας απασχόλησης και το χρηματοοικονομικό κόστος από τόκους, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων, ενώ τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από επανεκτιμήσεις λόγω
μεταβολών των παραδοχών, καταχωρούνται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων.
Το επιτόκιο προεξόφλησης των καθορισμένων υποχρεώσεων μετά την έξοδο από την υπηρεσία
προσδιορίζεται με αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς, υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων κατά τη λήξη
της περιόδου αναφοράς. Το επιτόκιο προεξόφλησης προσδιορίστηκε με βάση την καμπύλη επιτοκίων
κυβερνητικών ομολόγων της ζώνης του Ευρώ που δημοσιεύει η ΕΚΤ με ημερομηνία 31/12/2013
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν
τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο
δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία
αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία της
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη
υποχρέωση.
8.16 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν:
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Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του
παρελθόντος,
Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης,
Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

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

(α) Παροχή υπηρεσιών
Η Εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο σε ιδιώτες ασθενείς-πελάτες όσο και σε ασθενείς-πελάτες που
καλύπτονται μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικών οργανισμών. Τα έσοδα
λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας στο καθαρό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί
ανά κατηγορία.

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

(γ) Έσοδα από μερίσματα
Τα μερίσματα, αναγνωρίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους δηλ. κατά την
ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους από τη Γενική Συνέλευση της κάθε εταιρίας.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων ως
έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Δ.Λ.Π. 17. Τα έξοδα
από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
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8.18 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
αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία
απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.
8.19 Μισθώσεις
Η Εταιρία είναι ο μισθωτής:

(α) Λειτουργικές μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
(ιδιοκτήτη) ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται ως έξοδα με βάση την
σταθερή μέθοδο (αναλογικά) κατά την διάρκεια της μίσθωσης.

(β) Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της
ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται
με την έναρξη της μίσθωσης, στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μισθωμένου παγίου στοιχείου
ή της παρούσας αξίας των ελαχίστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και
των χρηματοοικονομικών εξόδων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από
χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στα Δάνεια. Οι τόκοι αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης
κατά την διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. Τα πάγια για τα οποία έχουν συναφθεί χρηματοδοτικές
μισθώσεις, αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο, όπως αυτή καθορίζεται, από την ωφέλιμη ζωή και το
χρόνο της μίσθωσης, στις περιπτώσεις που δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα του παγίου.
Η Εταιρία είναι ο εκμισθωτής:

Λειτουργικές μισθώσεις
Στοιχεία του ενεργητικού τα οποία μισθώνονται σε τρίτους με λειτουργικές συμβάσεις περιλαμβάνονται στα
μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, στη κατηγορία των ενσωμάτων παγίων και των επενδύσεων σε
ακίνητα. Τα πάγια αυτά αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους όπως και τα
ιδιοχρησιμοποιούμενα από την Εταιρία πάγια. Το έσοδο από τα ενοίκια αναγνωρίζεται στα έσοδα την
περίοδο την οποία αφορούν σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση ενοικίασης.
8.20 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους σχετικούς όρους. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες, καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων όταν
καταχωρείται και η επιχορηγούμενη δαπάνη έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση του εσόδου με τη δαπάνη.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά παγίου εξοπλισμού, καταχωρούνται στις
υποχρεώσεις και πιστώνονται στις αποσβέσεις σχετικές με το κόστος πωλήσεων, στην Κατάσταση
Συνολικών Εισοδημάτων, με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης σύμφωνα με τη διάρκεια της
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούμενων παγίων.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014

30

8.21 Κέρδη Ανά Μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της χρήσης με το μέσο
σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας το
μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές.
Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους
μετόχους της Εταιρείας (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των μετατρέψιμων μετοχών μετά φόρων) με τον μέσο
σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο για την
επίδραση των απομειούμενων μετατρέψιμων μετοχών).
Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής
περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για γεγονότα που έχουν
μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους πόρους.
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9. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
9.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στο ιστορικό
κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν μειώσεις της αξίας τους.
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, η Εταιρεία δαπάνησε το ποσό των € 286 χιλ. € για αγορά
ενσώματων παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο την απόκτηση ιατρό-μηχανολογικού
εξοπλισμού και σε βελτιώσεις ή κατασκευές εγκαταστάσεων.
Οικόπεδα

Κτ ίρια και
εγκατ αστ άσεις

Μηχανήματ α

Μετ αφορικά
Μέσα

Επιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητ οποιήσεις υπό
εκτ έλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2013
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστ ική Αξία τ ην 1/1/2013
Προσθήκες
Πωλήσεις /αποσύρσεις
Λοιπές μεταφορές
Μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων
Λογιστική Αξία την 31/12/2013
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

4.526.332,66
0,00
4.526.332,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.526.332,66
0,00

17.506.196,85
(6.435.845,42)
11.070.351,43
3.050,00
0,00
0,00
(490.225,03)
0,00
17.019.021,82
(6.435.845,42)

6.096.231,50
(5.218.344,64)
877.887,86
82.319,65
0,00
11.699,46
(338.043,18)
0,00
5.852.207,43
(5.218.344,64)

1.760,82
(1.760,81)
1,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.760,82
(1.760,81)

3.427.930,03
(3.276.255,70)
151.674,33
34.437,02
(4.494,97)
0,00
(66.972,89)
4.474,80
3.390.899,19
(3.271.780,90)

145.351,29
0,00
145.351,29
23.078,25
0,00
(54.099,46)
0,00
0,00
114.330,08
0,00

31.703.803,15
(14.932.206,57)
16.771.597,58
142.884,92
(4.494,97)
(42.400,00)
(895.241,10)
4.474,80
30.904.552,00
(14.927.731,77)

Καθαρή Λογιστ ική Αξία τ ην 31/12/2013

4.526.332,66

10.583.176,40

633.862,79

0,01

119.118,29

114.330,08

15.976.820,23

Οικόπεδα

Κτ ίρια και
εγκατ αστ άσεις

Μηχανήματ α

Μετ αφορικά
Μέσα

Επιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητ οποιήσεις υπό
εκτ έλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2014
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστ ική Αξία τ ην 1/1/2014
Προσθήκες
Πωλήσεις /αποσύρσεις
Λοιπές μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων
Λογιστική Αξία την 31/12/2014
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

4.526.332,66
0,00
4.526.332,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.526.332,66
0,00

17.019.021,82
(6.435.845,42)
10.583.176,40
4.471,00
0,00
110.486,08
(492.568,17)
0,00
17.133.978,90
(6.928.413,59)

5.852.207,43
(5.218.344,64)
633.862,79
163.477,52
(7.334,94)
0,00
(240.036,11)
7.334,84
6.008.350,01
(5.451.045,91)

1.760,82
(1.760,81)
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.760,82
(1.760,81)

3.390.899,19
(3.271.780,90)
119.118,29
73.183,81
(300,68)
0,00
(59.068,22)
300,68
3.463.782,32
(3.330.548,44)

114.330,08
0,00
114.330,08
45.045,60
0,00
(114.330,08)
0,00
0,00
45.045,60
0,00

30.904.552,00
(14.927.731,77)
15.976.820,23
286.177,93
(7.635,62)
(3.844,00)
(791.672,50)
7.635,52
31.179.250,31
(15.711.768,75)

Καθαρή Λογιστ ική Αξία τ ην 31/12/2014

4.526.332,66

10.205.565,31

557.304,10

0,01

133.233,88

45.045,60

15.467.481,56

Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν τα κατωτέρω ποσά, τα οποία η Εταιρία κατέχει ως μισθώτρια σύμφωνα
με χρηματοδοτικές μισθώσεις:
Μηχανήματ α
Λογιστική Αξία την 1/1/2013
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστ ική Αξία τ ην 1/1/2013
Αποσβέσεις περιόδου
Λογιστική Αξία την 31/12/2013
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστ ική Αξία τ ην 31/12/2013

1.196.913,34
(872.363,50)
324.549,84
(178.078,82)
1.196.913,34
(1.050.442,32)
146.471,02

Μηχανήματ α
Λογιστική Αξία την 1/1/2014
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστ ική Αξία τ ην 1/1/2014
Αποσβέσεις περιόδου
Λογιστική Αξία την 31/12/2014
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστ ική Αξία τ ην 31/12/2014

1.196.913,34
(1.050.442,32)
146.471,02
(62.000,26)
1.196.913,34
(1.112.442,58)
84.470,76

9.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της 31/12/2013 και της 31/12/2014 αναλύονται ως εξής:
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Λογισμικά
Προγράμματ α

Άδειες

Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2013
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστ ική Αξία τ ην 1/1/2013
Προσθήκες
Λοιπές κινήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Λογιστική Αξία την 31/12/2013
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.135.631,11
(1.033.756,97)
101.874,14
186.774,49
42.400,00
(171.374,10)
1.364.805,60
(1.205.131,07)

1.135.631,11
(1.033.756,97)
101.874,14
186.774,49
42.400,00
(171.374,10)
1.364.805,60
(1.205.131,07)

Καθαρή Λογιστ ική Αξία τ ην 31/12/2013

0,00

159.674,53

159.674,53

Λογισμικά
Προγράμματ α

Άδειες
Λογιστική Αξία την 1/1/2014
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστ ική Αξία τ ην 1/1/2014
Προσθήκες
Λοιπές μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Λογιστική Αξία την 31/12/2014
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστ ική Αξία τ ην 31/12/2014

Σύνολα

0,00
0,00
0,00
9.053,78
0,00
(452,69)
9.053,78
(452,69)

1.364.805,60
(1.205.131,07)
159.674,53
164.916,74
3.844,00
(113.783,59)
1.533.566,34
(1.318.914,66)

1.364.805,60
(1.205.131,07)
159.674,53
173.970,52
3.844,00
(114.236,28)
1.542.620,12
(1.319.367,35)

8.601,09

214.651,68

223.252,77

9.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Η εταιρεία στις 31/12/2014 κατείχε το 100% των μετοχών της «ΑΛΦΑ LAB ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε 58.600,00 ευρώ.
31/12/2014
Επωνυμία Θυγατ ρικής
Ά λφαlab

Αξία Συμμετ οχής

% άμεσης
συμμετ οχής

58.694,06

100,00%

31/12/2013

% συνολικής
συμμετ οχής

Χώρα
εγκατ άστ ασης

Μέθοδος
Ενοποίησης

100,00%

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΙΚΗ

Αξία
Συμμετ οχής

% άμεσης
συμμετ οχής

58.694,06

100,00%

% συνολικής
συμμετ οχής

Χώρα
εγκατ άστ ασης

Μέθοδος
Ενοποίησης

100,00%

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΙΚΗ

9.4 Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής :
31/12/2014
Εγγυήσεις
Καθαρή Λογιστ ική Αξία

31/12/2013

9.091,05

5.991,05

9.091,05

5.991,05

9.5 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές
φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτ ήσεις/(υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο την
1/1/2014

Ενσώματα Πάγια

(Χρέωση)/Πίστ ωση
στ α αποτ ελέσματ α
συνεχιζ όμενων
δραστ ηριοτ ήτ ων

(Χρέωση)/
Πίστ ωση στ ην
καθαρή θέση

Υπόλοιπο την
31/12/2014

Υπόλοιπο την
1/1/2013

(Χρέω ση)/Πίστω ση
στα αποτελέσματα
συνεχιζόμενω ν
δραστηριοτήτω ν

(Χρέω ση)/
Πίστω ση
στην καθαρή
θέση

Υπόλοιπο την
31/12/2010

(2.056.878,96)

54.067,43

0,00

(2.002.811,53)

(1.657.848,90)

(399.030,06)

0,00

(2.056.878,96)

Ά υλα περιουσιακά στοιχεία

(23.152,92)

18.579,32

0,00

(4.573,60)

(20.374,28)

(2.778,64)

0,00

(23.152,92)

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

151.114,56

18.349,83

108.408,98

277.873,37

114.391,24

81.217,47

(44.494,15)

151.114,56

(5.460,29)

0,00

0,00

(5.460,29)

(11.251,79)

5.791,50

0,00

(5.460,29)

(0,00)

5.053,78

0,00

5.053,78

(1.359,28)

1.359,28

0,00

(0,00)

(1.934.377,61)

96.050,36

108.408,98

(1.729.918,27)

(1.576.443,01)

(313.440,45)

(44.494,15)

(1.934.377,61)

Επιχορηγήσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτ ήσεων και
Υποχρεώσεων

Η αναβαλλόμενη φορολογία έχει υπολογιστεί με βάση τον αναμενόμενο ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
κατά τον χρόνο ωρίμανσης της φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης. Για τον υπολογισμό της
αναβαλλόμενης φορολογίας της χρήσης 2013 χρησιμοποιήθηκε ο φορολογικός συντελεστής 26%.
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Βάσει των διατάξεων του Ν. 4110/23.01.2013 διευκρινίζεται ότι για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1
του άρθρου 101, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) στο συνολικό
φορολογητέο εισόδημά τους. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν βάσει του άρθρου 28 για τα εισοδήματα που
αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση
2013) και μετά.
9.6 Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα
Σύνολα

31/12/2014
312.793
312.793

31/12/2013
351.989
351.989

Η Εταιρεία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα.
9.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:
31/12/2014
Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες

31/12/2013

2.634.568,20

2.612.012,61

449.852,16

439.673,66

6.415,27

15.871,22

(452.751,03)

(381.781,04)

Καθαρές Εμπορικές Απαιτ ήσεις

2.638.084,60

2.685.776,45

Σύνολα

2.638.084,60

2.685.776,45

2.638.084,60

2.685.776,45

2.638.084,60

2.685.776,45

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολα

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 εταιρεία έχει προβεί σε υπολογισμό του Claw-Back και του Rebate από την έναρξη ισχύος των
αποφάσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, έχει απομειώσει τις
απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ περιόδου 01/01/2013-31/12/2014 με το ποσό των 5,2 εκ. περίπου, ως αποτέλεσμα
της εφαρμογής του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013) και των μεταγενέστερων
σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
Η εταιρεία με βάση τα κοινοποιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ ενημερωτικά, για το claw back και rebate,
σημειώματα, προχώρησε αποκλειστικά και μόνο για λόγους φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με την
ΠΟΛ.1191/12.08.2014, στην έκδοση αντιστοίχων τιμολογίων επιστροφών για την περίοδο 01.01.201330.06.2014.
Η ενηλικίωση των πελατών που δεν έχουν υποστεί απομείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
31/12/2014
Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα
Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:
< 90 ημέρες
91 - 180 ημέρες
181 - 360 ημέρες
> 360 ημέρες
Σύνολο
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31/12/2013

1.612.745,34

1.275.648,85

7.208,96
18.925,61
188.275,11
810.929,57
2.638.084,60

151.948,33
296.616,41
244.316,39
717.246,47
2.685.776,45
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Η κίνηση των προβλέψεων της Εταιρείας για τις μη εισπράξιμες απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
31/12/2014
(381.781)
50.794,00
(121.763,99)
(452.751,03)

Υπόλοιπο ανοίγματ ος
Εισπραχθείσες επισφάλειες
Αναταξινομήσεις
Υπόλοιπο κλεισίματ ος

31/12/2013
(481.828)
42.046,65
58.000,00
(381.781,04)

9.8 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής :

Χρεώστες Διάφοροι
Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές
Λοιπές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Προπληρωθέντα έξοδα
Λοιπές Απαιτήσεις
Εγγυήσεις
Σύνολα
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές απαιτ ήσεις Χρεωστ ών

31/12/2014
509.057,37
906.711,56
43.031,36
2.404,44
0,00
0,00
69.295,03
37.306,00
1.567.805,76
(247.915,31)
1.319.890,45

31/12/2013
281.312,45
538.965,60
1.751.669,76
13.514,24
218.665,50
16.852,35
240,00
37.306,00
2.858.525,90
(2.091.269,21)
767.256,69

Η ανάλυση των προβλέψεων για τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
Υπόλοιπο ανοίγματ ος
Εισπραχθείσες επισφάλειες
Αναταξινομήσεις
Υπόλοιπο κλεισιματ ος

31/12/2014
(2.091.269,21)
0,00
1.843.353,90
(247.915,31)

31/12/2013
(2.203.851,87)
112.582,66
0,00
(2.091.269,21)

Στα ποσά των αναταξινομήσεων, 1.784.206 Ευρώ αφορούν απαιτήσεις της εταιρείας προς την ΛητώLab Α.Ε.
Κατά τη χρήση του 2014 πιστοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Λητώlab, όπου συμμετείχε η
εταιρεία με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεών της κατά ίδιο ποσό. Με την αύξηση αυτή, η εταιρεία
συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΛητώLab Α.Ε. με άμεσο ποσοστό 50,86%
9.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
31/12/2014
Μετρητά στο ταμείο

31/12/2013

5.819,79

6.316,55

45.957,84

103.174,77

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα

51.777,63

109.491,32

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε €
Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα

51.777,63
51.777,63

109.491,32
109.491,32

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα

Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν 0,3% (3,5% το 2013).
9.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Την 31η Δεκεμβρίου 2014 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών ανήρχετο σε 1.262.086 κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν
εξοφληθεί πλήρως.
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Υπόλοιπο ανοίγματ ος τ ην 1/1/2013
Υπόλοιπο κλεισιματ ος τ ην 31/12/2013

Αριθμός μετ οχών
Ονομαστ ική αξία
1.262.086
2,93
1.262.086
2,93

Αξία κοινών μετ οχών
Υπερ Το Άρτ ιο
3.697.911,98
1.267.345,54
3.697.911,98
1.267.345,54

Υπόλοιπο ανοίγματ ος τ ην 1/1/2014

1.262.086

2,93

3.697.911,98

1.267.345,54

Υπόλοιπο κλεισιματ ος τ ην 31/12/2014

1.262.086

2,93

3.697.911,98

1.267.345,54

Για τη χρήση του 2014, το Δ.Σ. της Εταιρίας δε θα διανείμει μέρισμα λόγω ζημιών. Η μη διανομή μερίσματος
τελεί υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
9.11 Λοιπά Αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Τακτ ικό
αποθεματ ικο
Υπόλοιπο ανοίγματ ος τ ην 1/1/2013
Υπόλοιπο κλεισιματ ος τ ην 31/12/2013

Λοιπά
αποθεματ ικά

1.168.258,29
1.168.258,29
Τακτ ικό
αποθεματ ικο

Υπόλοιπο ανοίγματ ος τ ην 1/1/2014
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον
Υπόλοιπο κλεισιματ ος τ ην 31/12/2014

5.567,20
5.567,20

Σύνολα
1.173.825,49
1.173.825,49

Λοιπά
αποθεματ ικά

1.168.258,29
0,00
1.168.258,29

5.567,20
(5.567,20)
0,00

Σύνολα
1.173.825,49
(5.567,20)
1.168.258,29

9.12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η εταιρεία έχει την νομική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ άπαξ αποζημίωσης κατά την
ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής:
31/12/2014

31/12/2013

Προγ ράμματα
καθορισμένων παροχών
(Mη χρηματοδοτούμενα)

Προγ ράμματα
καθορισμένων παροχών
(Mη χρηματοδοτούμενα)

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών
Ταξινομημένη ως :
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση

1.309.637,50
1.309.637,50

822.103,90
822.103,90

1.309.637,50

822.103,90

Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχει ως εξής:

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η Ιανουαρίου
Τρέχον κόστος απασχόλησης
Έξοδο τόκων
Eπανεκτίμηση - αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) από μεταβολές
δημογραφικών παραδοχών
Eπανεκτιμήσεις - αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) από μεταβολές
χρηματοοικονομικών παραδοχών
Παροχές πληρωθείσες
Κόστος προϋπηρεσίας
Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου

31/12/2014

31/12/2013

Προγ ράμματα
καθορισμένων παροχών
(Mη χρηματοδοτούμενα)

Προγ ράμματα
καθορισμένων παροχών
(Mη χρηματοδοτούμενα)

822.103,74
45.350,00
34.164,00
116.757,20
300.200,30
(24.589,60)
15.651,60
1.309.637,24

812.850,14
48.664,90
34.460,60
(32.290,10)
(30.234,10)
(11.347,70)
0,00
822.103,74

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων είναι:

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014

36

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος προϋπηρεσίας
Kαθαρός τόκος πάνω στην υποχρέωση παροχών
Συνολικά έξοδα αναγ νωρισμένα στην Κατάσταση
Συνολικών Εισοδημάτων

31/12/2014
Προγ ράμματα
καθορισμένων παροχών
(Mη χρηματοδοτούμενα)
45.350,00
15.651,60
34.164,00

31/12/2013
Προγ ράμματα
καθορισμένων παροχών
(Mη χρηματοδοτούμενα)
48.664,90
0,00
34.460,60

95.165,60

83.125,50

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι:
31/12/2014

31/12/2013

Προγ ράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)

Προγ ράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)

Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε
δημογραφικές παραδοχές
Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε
χρηματοοικονομικές παραδοχές
Συνολικά έσοδα /(έξοδα) αναγ νωρισμένα στα
λοιπά συνολικά έσοδα

0,00

32.290,10

(416.957,50)

30.234,10

(416.957,50)

62.524,20

Οι σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση είναι οι ακόλουθες:
31/12/2014
2,50%
1,80%
2,00%

Προεξοφλητικό επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Πληθωρισμός

31/12/2013
3,94%
2,00%
2,00%

Η επίδραση των μεταβολών σε σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές είναι :
Προεξοφλητικό επιτόκιο
1%
Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων
παροχών

Προεξοφλητικό επιτόκιο
0,5%

(115.455,24)

(72.027,00)

Eκτιμώμενο προσδόκιμο ζωής
+ 1 έτος

Eκτιμώμενο προσδόκιμο ζωής
+ 2 έτος

27.450,76

40.387,00

Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων
παροχών

Η ανάλυση ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε αλλάζοντας μια παράμετρο κάθε φορά χωρίς να αλλάζουν οι
υπόλοιπες. Η πραγματική μεταβολή ενδέχεται να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται, καθώς
είναι απίθανο να προκύψει μια μεταβολή σε μια αναλογιστική παραδοχή χωρίς ταυτόχρονη επίδραση σε
κάποια άλλη, αφού κάποιες από τις αναλογιστικές παραδοχές σχετίζονται μεταξύ τους.
9.13 Επιχορηγήσεις
Τα ποσά των επιχορηγήσεων της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2013
Είσπραξη νέων επιχορηγήσεων
Απόσβεση επιχορηγήσεων
Λοιπές χρεώσεις
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2013

Επιχορηγήσεις
επενδύσεω ν
3.873,80
56.006,71
(3.873,80)
(56.006,71)
0,00
Επιχορηγήσεις
επενδύσεων

Υπόλοιπο αρχής την 1/1/2014
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2014

Σύνολα
3.873,80
56.006,71
(3.873,80)
(56.006,71)
0,00
Σύνολα

0
0

0
0

9.14 Δανειακές υποχρεώσεις
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Τα δάνεια της εταιρείας καθώς και οι ημερομηνίες λήξης τους αναλύονται ως εξής:
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Τραπεζικός δανεισμός χωρίς εξασφαλίσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Τραπεζικός δανεισμός με εξασφαλίσεις
Τραπεζικός δανεισμός χωρίς εξασφαλίσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

31/12/2014
9.554,82

31/12/2013
62.081,51

100.000,00
109.554,82

200.000,00
262.081,51

31/12/2014
74.153,48

31/12/2013
113.002,80

3.515.121,13

3.515.121,13

300.000,00

300.000,00

3.889.274,61

3.928.123,93

Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων έχουν ως εξής:
Δανειακές υποχρεώσεις τ ην 31/12/2014
Εως 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 2 ετών

Τραπεζ ικός δανεισμός Τραπεζ ικός δανεισμός
με εξασφαλίσεις
χωρίς εξασφαλίσεις

74.153,48
9.554,82
83.708,30

Δανειακές υποχρεώσεις τ ην 31/12/2013
Εως 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 2 ετών
Μεταξύ 2 ετών και 3 ετών

Υποχρεώσεις
χρηματ οδοτ ικής
μίσθωσης

Υποχρεώσεις
χρηματ οδοτ ικής
μίσθωσης

3.515.121,13
0,00
3.515.121,13

300.000,00
100.000,00
400.000,00

Τραπεζ ικός δανεισμός Τραπεζ ικός δανεισμός
με εξασφαλίσεις
χωρίς εξασφαλίσεις

113.002,80
53.379,45
8.702,06
175.084,31

3.515.121,13
0,00
0,00
3.515.121,13

300.000,00
200.000,00
0,00
500.000,00

Δανειακές
Υποχρεώσεις
3.889.274,61
109.554,82
3.998.829,43

Δανειακές
Υποχρεώσεις
3.928.123,93
253.379,45
8.702,06
4.190.205,44

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού της Εταιρείας για τη χρήση 2014 και 2013, είναι τα
παρακάτω:
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

31/12/2014
€
4,34%

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

2,20%

31/12/2013
€
4,36%
5,35%

Οι υποχρεώσεις της χρηματοδοτικής μίσθωσης την 31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα είναι οι εξής:

Εως 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Ά νω των 5 ετών
Σύνολο Ελάχιστ ων μελλοντ ικών κατ αβολών
Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά
έξοδα
Σύνολο παρούσας αξίας ελάχιστ ων
μελλοντ ικών κατ αβολών

31/12/2014
Ελάχιστ ες μελλοντ ικές
Παρούσα αξία ελάχιστ ων
κατ αβολές
μελλοντ ικών κατ αβολών
78.296,27
74.153,41

31/12/2013
Ελάχιστ ες μελλοντ ικές
Παρούσα αξία ελάχιστ ων
κατ αβολές
μελλοντ ικών κατ αβολών
126.365,01
113.002,80

9.736,10

9.554,82

64.549,33

0,00

0,00

0,00

62.081,51
0,00

88.032,37

83.708,23

190.914,34

175.084,31

(4.324,14)

0,00

(15.830,03)

0,00

83.708,23

83.708,23

175.084,31

175.084,31

9.15 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις που αφορούν την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες νομικές ή
τεκμαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισης
τους μέσω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.
Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον
υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονομικών οφελών. Οι «Λοιπές Προβλέψεις» αφορούν προβλέψεις για
ενδεχόμενες υποχρεώσεις της εταιρίας που μπορεί να προκύψουν από αγωγές που έχουν εγερθεί εναντίον
της.
Πρόβλεψη για
έξοδο φόρου από
ανέλεγκτ ες
χρήσεις
Υπόλοιπο ανοίγματ ος τ ην 1/10/2013
172.281,07
Πρόσθετες προβλέψεις
0,00
Αχρησιμοποίητα ποσά προβλέψεων που αναστράφησαν
0,00
Υπόλοιπο κλεισιματ ος τ ην 31/12/2013
172.281,07
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Λοιπές
Προβλέψεις
872.974,55
0,00
0,00
872.974,55

Προβλέψεις
επίδικων
υποθέσεων
(238.406,23)
58.000,00
(120.000,00)
(300.406,23)

Σύνολα
806.849,39
58.000,00
(120.000,00)
744.849,39
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Πρόβλεψη για
έξοδο φόρου από
ανέλεγκτ ες
χρήσεις
Υπόλοιπο αρχής τ ην 1/1/2014
172.281,07
Αχρησιμοποίητα ποσά προβλέψεων που αναστράφησαν
0,00
Υπόλοιπο κλεισιματ ος τ ην 31/12/2014
172.281,07
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις

Λοιπές
Προβλέψεις

0,00
172.281,07
172.281,07

Προβλέψεις
επίδικων
υποθέσεων

Σύνολα

872.974,55
0,00
872.974,55

(300.406,23)
(84.367,97)
(384.774,20)

744.849,39
(84.367,97)
660.481,42

872.974,55
0,00
872.974,55

(384.774,20)
0,00
(384.774,20)

488.200,35
172.281,07
660.481,42

9.16 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως
εξής:
Προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2014 31/12/2013
2.305.540,81
322.217,03
130.611,95
71.539,46
28.413,22
53.538,12
2.496.883,02 1.643.450,61
0,00 1.279.096,17
4.961.449,00 3.369.841,39

9.17 Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεν υπάρχουν φόροι εισοδήματος πληρωτέοι για την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση.
9.18 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής :
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους
Μερίσματα πληρωτέα
Υποχρεώσεις προς το προσωπικό
Δεδουλευμένα έξοδα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2014 31/12/2013
614.196,68
661.030,17
320.426,25
495.462,31
379.086,68
486.603,66
2.149,37
941,66
0,00
194.990,16
714.704,54
608.272,23
2.030.563,52 2.447.299,90

9.19 Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής:
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

31/12/2014
31/12/2013
14.376.358,77 13.999.460,09
14.376.358,77 13.999.460,09

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών του έτους 2014 εμφανίζονται μειωμένα κατά € -2.8 εκ. Ευρώ περίπου για
την Εταιρεία βάσει του άρθρου 100 του ν.4172/2013.
9.20 Κόστος Πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:
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Συνταξιοδοτικές παροχές
Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις ασώματων παγίων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα τηλεπικοινωνιών
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Φόροι και τέλη
Ασφάλιστρα
Έπισκευές και συντηρήσεις
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης
Λοιπά έξοδα
Έξοδα μεταφοράς
Αναλώσιμα
Σύνολο

31/12/2014

31/12/13

Κόστ ος
Πωληθέντ ων

Κόστ ος
Πωληθέντ ων

47.426,39
5.144.785,56
1.747.534,58
598.308,64
86.334,38
2.873.209,17
987.295,36
21.988,40
205.416,01
252.261,36
68.034,64
191.707,88
705,57
337.977,17
12.063,45
1.348,50
12.576.397,07

37.804,39
5.305.985,53
1.948.620,70
676.580,89
129.516,44
2.950.675,41
966.612,44
21.603,32
290.992,00
193.147,85
27.946,90
166.912,11
2.592,23
343.665,25
14.846,50
6.036,11
13.083.538,08

9.21 Έξοδα Διοίκησης/Διάθεσης
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:
31/12/2014
Έξοδα
διοίκησης
Συνταξιοδοτικές παροχές
Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις ασώματων παγίων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα τηλεπικοινωνιών
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Φόροι και τέλη
Ασφάλιστρα
Έπισκευές και συντηρήσεις
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης
Λοιπά έξοδα
Έξοδα μεταφοράς
Αναλώσιμα
Σύνολο

15.055,40
1.633.199,62
0,00
189.931,62
27.406,64
912.093,24
313.414,50
6.980,16
65.208,81
80.079,75
21.597,43
60.857,20
223,98
107.843,75
3.829,51
428,08
3.438.149,70

Έξοδα
διάθεσης

31/12/13
Έξοδα
διοίκησης

272,06
12.000,92
29.513,45 1.684.372,16
0,00
0,00
3.432,24
214.778,95
495,26
41.114,68
16.482,38
936.684,71
5.663,69
306.848,76
126,14
6.857,92
1.178,38
92.374,70
1.447,12
80.990,44
390,29
8.871,68
1.099,75
52.985,84
4,05
822,90
1.948,84
109.872,06
69,20
4.712,98
7,74
1.916,15
62.130,58 3.555.204,85

Έξοδα
διάθεσης
216,86
30.438,18
0,00
3.881,26
742,98
16.926,77
5.545,04
123,93
1.669,30
1.463,57
160,32
957,50
14,87
1.985,49
85,17
34,63
64.245,88

Κατά τη χρήση 2014 οι αμοιβές των νομίμων ελεγκτών για υπηρεσίες ανήλθαν στο ποσό των € 27.676,00
πλέον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θεωρείται από την εταιρεία έξοδο διοίκησης και συμπεριλαμβάνεται στον
ανωτέρω πίνακα στις αμοιβές και έξοδα τρίτων.
9.22 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:
31/12/2014 31/12/2013
Έσοδα από Ενοίκια
217.082,06
198.589,23
Έσοδα από Επιδοτήσεις
34.289,44
37.416,00
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων
0,00
3.873,89
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις
84.367,97
195.582,66
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
426.331,26
309.728,90
Λοιπά έσοδα
254.687,46
101.210,29
Κέρδη από την πώληση ενσώματων παγίων
200,00
4.489,97
Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετ άλλευσης 1.016.958,19 850.890,94
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Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

Φόροι ακίνητης περιουσίας και λοιποί φόροι
Πρόστιμα και προσαυξήσεις
Αποζημιώσεις
Λοιπά έξοδα
Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετ άλλευσης

31/12/2014 31/12/2013
0,00
61.982,28
290.137,05
266.839,25
0,00
41.134,22
31.194,29
176.989,75
321.331,34 546.945,50

9.23 Παροχές σε εργαζομένους
Οι παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής:
Μισθοί και ημερομίσθια
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Συντάξεις προγράμματα καθορισμένων παροχών
Συντάξεις προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Αποζημιώσεις απόλυσης
Σύνολο κόστ ους εργαζ ομένων

31/12/2014 31/12/2013
5.288.511,35 5.400.423,06
1.435.498,78 1.545.902,96
61.001,60
48.664,90
0,00
0,00
83.488,50
74.469,85
1.752,24
1.357,27
6.870.252,47 7.070.818,04

Ο αριθμός των εργαζομένων κατά τις ημερομηνίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31.12.2014 και
31.12.2013 ήταν 256 και 252 αντίστοιχα.
9.24 Χρηματοοικονομικά κόστη / έσοδα
Τα χρηματοοικονομικά κόστη / έσοδα αναλύoνται ως εξής :
Tόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων
Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιποί τόκοι έξοδα
Σύνολο χρηματ οοικονομικών εξόδων

Έσοδα από τόκους καταθέσεων
Τόκοι Πελατών
Σύνολο χρηματ οοικονομικών εσόδων

31/12/2014 31/12/2013
212.185,35
255.367,41
10.983,70
18.356,51
34.164,00

34.460,60

514,88
257.847,93

0,00
308.184,52

31/12/2014 31/12/2013
0,00
220,99
258.208,17
218.665,50
258.208,17 218.886,49

9.25 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής :
31/12/2014
Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων
Σύνολο φόρου εισοδήματ ος
συνεχιζ όμενης δραστ ηριότ ητ ας
Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Συντελεστής Φόρου
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου
Προ/γές για εισοδήματ α που δεν
υπόκειντ αι σε φορολογία
- Μη εκπιπτώμενες δαπάνες
- Επίδραση από μεταβολές φορολογικού
συντελεστή
- Λοιπά
Σύνολο φόρου συνεχιζ όμενων και
διακοπεισών δραστ ηριοτ ήτ ων
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31/12/2013

(96.050,36)

313.440,45

(96.050,36)

313.440,45

(1.004.331,51) (2.488.881,35)
26%

26%

(261.126,19)

(647.109,15)

0,00

75.008,51

0,00

(25.474,80)

165.075,83

911.015,89

(96.050)

313.440
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9.26 Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους
μετόχους της εταιρείας (μετά από φόρους), με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών της
Εταιρείας στην διάρκεια της περιόδου. Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή είναι ίδια με τα βασικά.
31/12/2014
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας

31/12/2013

(1.216.829,77)

(2.784.291,75)

1.262.086
(0,9641)

1.262.086
(2,2061)

Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών
Βασικά Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετ οχή

9.27 Δεσμεύσεις
Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – της εταιρείας λειτουργούντος ως μισθωτή.
Η παρούσα αξία των μελλοντικών ελαχίστων πληρωμών των συνολικών μισθωμάτων σύμφωνα με τις
συμβάσεις των χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής:
31/12/2014

31/12/2013

Δεσμεύσεις από χρηματ οοικονομικές μισθώσεις
Εντός 1 έτους

74.153,48

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Σύνολο δεσμεύσεων από χρηματ οοικονομικές
μισθώσεις

113.002,80

9.554,82

62.081,51

83.708,30

175.084,31

Δεσμεύσεις από λειτ ουργικές μισθώσεις
Εντός 1 έτους

291.582,92

6.759,11

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών

304.760,72

16.416,00

596.343,64

23.175,11

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτ ουργικές μισθώσεις

Οι εγγυήσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2014 και την 31.12.2013, έχουν ως εξής:
31/12/2014
Εγγυήσεις
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανεισμού των
θυγατρικών
Ά λλες εγγυήσεις σε τρίτους
Σύνολο εγγυήσεων

31/12/2013

26.306,00

26.306,00

0,00

144.101,00

11.000,00
37.306,00

11.000,00
181.407,00

9.28 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις
πέραν των προβλέψεων που ήδη έχουν σχηματιστεί. Πιο αναλυτικά:
Α. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά της εταιρείας 31.12.2014
Κατά της εταιρείας έχουν εγερθεί από τρίτους αγωγές με τις οποίες διεκδικούνται συνολικά 20,98 εκ. € ως
αποζημιώσεις. Η Διοίκηση και η νομική υπηρεσία με βάση τα στοιχεία των φακέλων προέβλεψαν ότι τα
ποσά που θα κληθεί η εταιρεία να καταβάλλει στο μέλλον, όταν οι υποθέσεις θα τελεσιδικήσουν θα
ανέλθουν συνολικά σε 488.200,35 €. Η Διοίκηση της εταιρείας κρίνει ότι με βάση τα υπάρχοντα σήμερα
στοιχεία τα ποσά είναι εύλογα. Για το λόγο αυτό αποφάσισε το σχηματισμό ισόποσης πρόβλεψης. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι λόγω της φύσεως τους, η κάθε υπόθεση είναι μοναδική αφού αφορά συγκεκριμένη ιατρική
περίθαλψη και τα αποτελέσματα της. Η Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι οι
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εκκρεμείς, πέραν της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων, υποθέσεις αναμένεται να
διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα
της λειτουργίας της. (βλ. σημείωση 9.15)
Επιπλέον κατά της εταιρείας και κατά άλλων μαιευτηρίων έχουν εγερθεί αγωγές ενός ιδιωτικού μαιευτηρίου
και ενός ιδιωτικού νοσοκομείου, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούν να
υποχρεωθεί η Εταιρεία αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τα λοιπά εναγόμενα μαιευτήρια να τους
καταβάλουν, το ποσό των €20εκ. έκαστος ως χρηματική ικανοποίηση λόγω επικαλούμενης ηθικής βλάβης. Η
Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι η εν λόγω αγωγή θα απορριφθεί ως αβάσιμη.
Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της
εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηματίσει.
Η διοίκηση της εταιρείας θα επαναπροσδιορίζει σε κάθε περίοδο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων το
ποσό που θα προβλέπεται ότι απαιτείται στην ημερομηνία αυτή για το διακανονισμό των εκκρεμών
δικαστικών υποθέσεων εφόσον θα υπάρχουν νέα στοιχεία.
Β. Εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας κατά τρίτων 31.12.2014
Η εταιρεία εμπλέκεται υπό την ιδιότητα και του ενάγοντος σε αντίθετη αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ίδιου νοσοκομείου και κατά τρίτων συνυπαίτιων με αίτημα να υποχρεωθεί
της καταβάλει αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τους λοιπούς συναγόμενους το ποσό των € 18εκ. σε
έκαστη ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Η Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας
εκτιμούν ότι η εν λόγω αγωγή είναι βάσιμη και θα γίνει δεκτή.
Γ. Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2007. 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.
Κατά την τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τη διαχειριστική χρήση 2013 και
χορηγήθηκε το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό από τον Νόμιμο Ελεγκτή. Από τον έλεγχο αυτό δεν
προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που να έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
εταιρίας.
Για τη χρήση 2014 η εταιρία και η θυγατρική της έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 65Α 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.
9.29 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Ενδοεταιρικές συναλλαγές & Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη.
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ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1-31.12.2014

ΠΩΛΗΤΗΣ (Κολώνα)
Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
Α.Ε.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (Γραμμή)

ΛΗΤΩ Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ
A.E.

18.908,87

ΑΛΦΑ LAB
A.E.

4.900,55

ΑΛΦΑ LAB A.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

1.017.960,76

1.161.648,18
1.896,84

38.561,22

38.561,22

ΛΗΤΩ LAB
4.900,55

Y PHARMA
A.E.

1.896,84

BEATIFIC ΑΕ
18.908,87

Y-LOGIMED A.E.

119.878,00

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΗΤΩ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε.

ΛΗΤΩ Α.Ε.

200,00

200,00

1.224,00

1.224,00

41.882,06

0,00

119.878,00

1.017.960,76

0,00

1.202.306,24

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1-31.12.2013

ΠΩΛΗΤΗΣ (Κολώνα)
Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
Α.Ε.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (Γραμμή)

ΛΗΤΩ Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ
A.E.

14.238,23

ΑΛΦΑ LAB
A.E.

ΛΗΤΩ Α.Ε.

9.219,83

Y-LOGIMED A.E.

ΣΥΝΟΛΟ

1.058.756,24

1.221.846,80

139.632,50

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΛΦΑ LAB A.Ε.

1.898,64

1.898,64

29.518,39

29.518,39

BEATIFIC ΑΕ

50,00

ΣΥΝΟΛΟ

14.238,23

9.219,83

50,00

31.467,03

139.632,50

1.058.756,24

1.253.313,83

Ενδοεταιρικά υπόλοιπα & υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη.
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31/12/2014

ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Κολώνα)ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
Α.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Γραμμή)ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΛΗΤΩ Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ
A.E.

76.799,53

ΛΗΤΩ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε.

ΛΗΤΩ Α.Ε.

25.933,32

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
ΑΛΦΑ LAB AE

88,04

ΛΗΤΩ LAB

Y-LOGIMED A.E.

39.826,50

Y PHARMA
A.E.

2.334.677,71

ΣΥΝΟΛΟ

19.557,92

2.496.883,02

6.310,31

6.310,31

18.062,43

18.062,43

BEATIFIC ΑΕ
BIO-CHECK

ΑΛΦΑ LAB
A.E.

259,00

259,00

16.814,30

16.814,30

1.585,31
76.799,53

ΣΥΝΟΛΟ

25.933,32

1.585,31

43.031,36

88,04

39.826,50

2.334.677,71

19.557,92

2.538.329,07

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31/12/2013

ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Κολώνα)ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Γραμμή)ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
Α.Ε.

ΛΗΤΩ Α.Ε.

54.356,38

ΜΗΤΕΡΑ
A.E.

ΛΗΤΩ Α.Ε.

21.032,77

ΛΗΤΩ
ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΩΝ Α.Ε.
88,04

ΑΛΦΑ LAB
A.E.
32.140,17

STEM
HEALTH
Y-LOGIMED A.E.
HELLAS S.A.
51.657,75

1.516.275,29

Y PHARMA
A.E.
19.557,92

ΣΥΝΟΛΟ

1.695.108,32

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

4.345,19

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ

5.915,99

5.915,99

51.657,75

51.657,75

STEM HEALTH HELLAS S.A.
BEATIFIC ΑΕ
BIO-CHECK
54.356,38

ΣΥΝΟΛΟ

21.032,77

4.345,19

51,80

51,80

52.949,80

52.949,80

114.920,53

88,04

32.140,17

51.657,75

1.516.275,29

19.557,92

1.810.028,85

Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη
Οι παροχές προς τη Διοίκηση της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Σύνολο
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31/12/2014
337.431,79
79.808,40
417.240,19

31/12/2013
337.431,79
84.379,73
421.811,52
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Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και τις
οικογένειές τους). Τα βασικά διοικητικά μέλη αριθμούν σε 6 άτομα για 2014 και 2013.
10. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς
(διακυμάνσεις των επιτοκίων, οι τιμές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και
ο συναλλαγματικός κίνδυνος. 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.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:




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

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς
χρεώστες και πιστωτές και υποχρεώσεις από δάνεια.
10.1 Κίνδυνος επιτοκίου
Η πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου
όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις είναι με
κυμαινόμενο επιτόκιο. Την 31η Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς
του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων
κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%.
Μεταβλητή
1%

-1%

31/12/2014

Μεταβλητή
1%

-1%

31/12/2013

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)

40.945,17 (40.945,17)

43.051,49 (43.051,49)

Καθαρή Θέση

40.945,17 (40.945,17)

43.051,49 (43.051,49)

10.2 Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες
ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση
καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους
επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2014 για την Εταιρεία αναλύεται
ως εξής:
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Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Σύνολο

31/12/2014
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Εντ ός 6 μηνών
6 έως 12 μήνες
1 έως 5 έτ η
Πάνω από 5 έτ η
0,00
0,00
100.000,00
0,00
37.076,74
37.076,74
9.554,82
0,00
4.961.449,00
0,00
0,00
0,00
2.030.563,52
0,00
0,00
0,00
3.815.121,13
0,00
0,00
0,00
10.844.210,39
37.076,74
109.554,82
0,00

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχε ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες
Εντ ός 6 μηνών
6 έως 12 μήνες
0,00
0,00
40.383,18
72.619,62
3.369.841,39
0,00
2.447.299,90
0,00
100.000,00
3.715.121,13
5.957.524,47
3.787.740,75

Μακροπρόθεσμες
1 έως 5 έτ η
Πάνω από 5 έτ η
200.000,00
0,00
62.081,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.081,51
0,00

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.
Στις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ποσό περίπου 30 χιλ. € που αφορά πρόβλεψη
που έχει σχηματίσει η εταιρεία αναφορικά με τη ρύθμιση Τ.Σ.Α.Υ. από ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το 2014,
βάσει του Ν. 4305/2014. Μέχρι την κατάρτιση του παρόντος δεν είχε οριστικοποιηθεί η ρύθμιση από τον
ασφαλιστικό φορέα.
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το
σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά το ποσό των 6,7 εκ €. κυρίως
λόγω της λογιστικοποιήσης των επιπτώσεων της εφαρμογής του αρ.100 του ν.4172/2013 (Claw-back και
Rebate).
H Εταιρεία για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος έχει λάβει τα εξής μέτρα:
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 28/01/2015 αποφάσισε την έκτακτη
Γενική Συνέλευση των μετόχων με μόνο θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
έως το συνολικό ποσό των 7.740.389,03 Ευρώ με καταβολή μετρητών για την αντιμετώπιση της
ταμειακής ρευστότητας της εταιρείας. Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
στις 27/02/2015 εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών. Μέχρι
και την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων δεν είχε πιστοποιηθεί η καταβολή της
αύξησης.
 Περιορισμό των δανειακών της αναγκών, μέσω της βελτίωσης της ρευστότητας κατά το 2015,
κυρίως λόγω α) Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και β) Προγράμματος αντιμετώπισης των επισφαλών απαιτήσεών της
εταιρείας.
 Συνέχιση περιορισμού λειτουργικού κόστους και για το 2015 ώστε να μειωθούν οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της εταιρείας.
 Βελτιστοποίηση διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας.
 Κατά τη κλειόμενη χρήση, η εταιρεία μετακύλησε ένα μέρος του Claw-back και Rebate, σε τρίτους
ούτως ώστε να ενισχύσει την ταμειακή της ρευστότητα.
 Τέλος, η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβληθέντων λογαριασμών προς τον ΕΟΠΥΥ για
την περίοδο 01.01.2013-31.12.2013, δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των
Οικονομικών Καταστάσεων.
10.3 Πιστωτικός Κίνδυνος
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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:
Κατ ηγορίες χρημ/κών στ οιχείων
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2014 31/12/2013
51.777,63
109.491,32
2.638.084,60 2.685.776,45
2.689.862,23 2.795.267,77

Επίσης στον κάτωθι πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας που
είναι σε καθυστέρηση, αλλά δεν έχουν απομειωθεί:
Χρηματ οοικονομικά περιουσιακά
στ οιχεία σε καθυστ έρηση που δεν
έχουν απομειωθεί

31/12/2014 31/12/2013

Εντός 3 μηνών
Από 3 έως 6 μήνες
Από 6 μήνες έως 1 έτος
Πάνω από 1 έτoς
Σύνολο

7.208,96
151.948,33
18.925,61
296.616,41
188.275,11
244.316,39
810.929,57
717.246,47
1.025.339,26 1.410.127,60

10.4 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. Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της
κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία μπορεί να προσαρμόσει το ποσό των πληρωτέων μερισμάτων, να
επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία
για να μειώσει το δανεισμό.
Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια
μειωμένης εξασφάλισης, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται
στη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2013 και 2012 αναλύεται ως εξής:
31/12/2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

5.390.185,77

31/12/2013
6.607.015,54

(51.777,63)

(109.491,32)

5.338.408,14

6.497.524,22

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

5.390.185,77

6.607.015,54

Πλέον: Δάνεια

3.998.829,43

4.190.205,44

9.389.015,20

10.797.220,98

Κεφάλαιο

Σύνολο κεφαλαίων
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

0,57

0,60

11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 28/01/2015 αποφάσισε την έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων με μόνο θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως το συνολικό
ποσό των 7.740.389,03 Ευρώ με καταβολή μετρητών για την αντιμετώπιση της ταμειακής ρευστότητας της
εταιρείας. Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 27/02/2015 εγκρίθηκε η αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών. Μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών
καταστάσεων δεν είχε πιστοποιηθεί η καταβολή της αύξησης.
Εκτός των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ.
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Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Μαυρέλος Λεωνίδας Παπαδόπουλος
ΑΔΤ Χ606341
ΑΔΤ ΑΙ019698
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Ο Οικονομικός Διευθυντής

Η Προϊσταμένη
Λογιστηρίου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΑΔΤ ΑΙ781937

Άννα Παδελοπούλου
ΑΔΤ Ν009865
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Δ. Στοιχεία και Πληροφορίες
ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
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 π αρακάτω στοιχεία και π ληροφορίες, π ου π ροκύπ τουν απ ό τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα απ οτελέσματα της εταιρείας ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ,
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Συνιστούμε επ ομένως στον αναγνώστη, π ριν π ροβεί σε οπ οιαδήπ οτε είδους επ ενδυτική επ ιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση
διαδικτύου της εταιρείας, όπ ου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όπ οτε αυτή απ αιτείται.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Έδρα:

Μουσών 7-13, 11524 Αθήνα

Αρ. Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών

23741/01/Β/91/106

Αρμόδια επ οπ τική αρχή:

Γ.Ε.Μ.Η. (Αρ: 1045401000)

(π οσά εκφρασμένα σε €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και
01.01.2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και
31.12.2013 αντίστοιχα)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Μαυρέλος

Εκτελεστική Αντιπ ρόεδρος

Αρετή Σουβατζόγλου

Διευθύνων Σύμβουλος:

Λεωνίδας Παπ αδόπ ουλος

Μέλος:

Ελπ ιδοφόρος Δουράτσος

Μέλος:

Νάσατ Τζιμπ άρας

Μέλος:

Δημήτριος Καλαμπ όκης

Μέλος:

Ευστράτιος Κιρμουτσέλης

14.376.358,77
1.799.961,69
(1.004.691,75)
(1.004.331,51)
(908.281,15)
(908.281,15)
(308.548,62)
(1.216.829,77)
(0,9641)
0,0000
(98.982,96)

31/12/2013

6.607.015,54
(1.216.829,77)

9.391.307,29
(2.784.291,75)

5.390.185,77

6.607.015,54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έμμεση μέθοδος (π οσά εκφρασμένα σε €)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημιές) πρό φόρων
Μέλος:
Βασίλειος Φιακάς
Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές για:
Μέλος:
Γεώργιος Σκούρτης
Αποσβέσεις
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του
Οικονομικών Καταστάσεων:
23/3/2015
προσωπικού
Προβλέψεις
Νόμιμος Ελεγκτής:
Ελπ ίδα Λεωνίδου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 19801)
(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων
Ελεγκτική Εταιρεία:
Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων
Τύπ ος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με σύμφωνη γνώμη-Με θέμα έμφασης
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
w w w .leto.gr
Δικαιωμάτων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
(Ποσά εκφρασµένα σε €)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
31/12/2014
31/12/2013 Σύνολο προσαρμογών
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
15.467.481,75
15.976.820,23 Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
223.252,77
159.674,53 πρίν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
345.660,04
215.799,67 Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αποθέματα
312.792,60
351.988,57 (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
Απαιτήσεις από πελάτες
2.638.084,60
2.685.776,45 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
1.371.668,08
876.748,01 (Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
20.358.939,84
20.266.807,46 ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)
ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
3.697.911,98
3.697.911,98 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων
1.692.273,79
2.909.103,56 Καταβληθέντες τόκοι
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)
5.390.185,77
6.607.015,54 Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
109.554,82
262.081,51 δραστηριότητες (α)
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.805.631,05
3.480.164,12
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
3.889.274,61
3.928.123,93 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
7.164.293,59
5.989.422,36 Αγορές ενσώματων παγίων
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
14.968.754,07
13.659.791,92 Αγορές ασώματων παγίων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)
20.358.939,84
20.266.807,46 Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
(π οσά εκφρασμένα σε €)
01/01-31/12/2014
01/01-31/12/2013 δραστηριότητες (β)

Κύκλος εργασιών
Μεικτά κέρδη (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας:
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους
(α) + (β)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

31/12/2014

13.999.460,09
915.922,01 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα
(2.399.583,28) Δάνεια πληρωθέντα
(2.488.881,35) Μερίσματα πληρωθέντα
(2.802.321,80) Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
(2.802.321,80) Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
18.030,05 δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
(2.784.291,75) ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
(2,2061) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη χρήσης
0,0000 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη χρήσης

01/01-31/12/2014

01/01-31/12/2013

(1.004.331,51)

(2.488.881,35)

905.908,78

1.066.615,20

95.165,60

83.125,50

0,00
(199,99)
(84.367,97)

0,00
(4.489,97)
(195.582,66)

0,00

(3.873,80)

(258.208,17)
223.683,93
881.982,18

(218.886,49)
273.723,92
1.000.631,70

(122.349,33)

(1.488.249,65)

39.195,97
311.804,03

14.163,17
2.848.622,77

(555.733,76)

(472.032,70)

1.170.784,88
966.051,12
843.701,79
(136.668,66)

(527.158,64)
1.863.594,60
375.344,95
(156.697,37)

707.033,13

218.647,58

(286.177,93)
(173.970,52)
199,99
(5.905,37)
0,00

(142.884,92)
(186.774,49)
4.489,97
220,99
56.006,72

(465.853,83)

(268.941,73)

0,00
(100.000,00)
(95.140,06)
(12.376,92)
(91.376,01)

302.750,00
(461.068,33)
(7.500,00)
(20.845,00)
(71.567,88)

(298.892,99)

(258.231,21)

(57.713,69)

(308.525,36)

109.491,32
51.777,63

418.016,68
109.491,32

(1.341.331,85)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Για τις επ ίδικες ή υπ ό διαιτησία διαφορές ή απ οφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων π ου έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επ ίπ τωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και αφορούν σε
απ αιτήσεις ασθενών ή λοιπ ές απ αιτήσεις, η εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική π ρόβλεψη ύψους 488 χιλ. €. Δεν αναμένεται να π ροκύψουν ουσιώδεις επ ιβαρύνσεις απ ό άλλες επ ίδικ ες ή υπ ό διαιτησία διαφορές της
εταιρείας, καθώς και απ οφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της π ρόβλεψης π ου ήδη έχει σχηματίσει. 2) Ειδικότερα, τα π οσά των π ροβλέψεων π ου έχουν διενεργηθεί, αναλύονται ως εξής: α) Πρόβλεψη για επ ισφαλείς
και επ ίδικες απ αιτήσεις: € 940.951,38 β) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: € 172.281,07 γ) Λοιπ ές π ροβλέψεις: € 247.915,31. 3) Τα ποσά των εσόδων, εξόδων, απ αιτήσεων και υπ οχρεώσεων της
εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπ ως ορίζονται απ ό το Δ.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα: α) Έσοδα: € 41.882,06, β) Έξοδα: € 1.161.648,18 γ) Απαιτήσεις: € 43.031,36 , δ) Υπ οχρεώσεις: € 2.496.883,02 , ε) Συναλλαγές
και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: € 337.431,79. 4) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας π εριλαμβάνονται στις ενοπ οιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» π ου
έχει έδρα την Αθήνα, ενσωματώνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και το άμεσο π οσοστό συμμετοχής της ανερχόταν κατά την 31.12.2014 σε 44,05%, ενώ το άμεσο και έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της σε
88,73%. 5) Τα κέρδη ανά μετοχή υπ ολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά απ ό φόρους επ ί του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της εταιρείας. 6) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014
εγκρίθηκαν από το Διοικητικ ό Συμβούλιο της εταιρείας στις 23.03.2015. 7) Επ ί των Ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπ ράγματα βάρη. 8) Ο αριθμός του απ ασχολούμενου π ροσωπ ικού κατά την 31.12.2014 ήταν
256 άτομα, ενώ την 31.12.2013 ήταν 252 άτομα. 9) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007 (σημείωση 9.28 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης). 10) Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου
μετοχές της εταιρείας π ου να κατέχονται απ ό την ίδια.11) Στη χρήση 2014 έγινε αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών βάσει του ΔΠΛ 19 <Παροχές Σε εργαζόμενους> (Σημ. 8.1 & 9.12 Οικ. Καταστάσεων).
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΥΡΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: Χ606341

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.:ΑΙ 019698

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ781937

ΑΝΝΑ Κ. ΠΑΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Ν 009865
Αρ. Αδ. ΟΕΕ: Α' 3910
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