Ετήσια Οικονομική Έκθεση
(1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014)
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2014
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01 – 31/12/2014 είναι εκείνες
που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» στις 23/03/2015 και έχουν
δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.letoholding.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

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΛΗΤΩ Συμμετοχών Α.Ε.
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Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., οι
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων
και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 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.
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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
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Δημήτριος Δουβρής
ΑΜ. ΣΟΕΛ. 33921
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Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 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
Η Χρήση του 2014 ήταν ζημιογόνος για την εταιρεία εφόσον η θυγατρική της εταιρεία «Λητώ Μαιευτικό
Γυναικολογικό και Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε.» δεν διένειμε μέρισμα.

Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών
Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε 78,6 χιλ. ευρώ έναντι 123,7 χιλ. ευρώ το 2013.

(Β) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.
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.

1.

Κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται μηνιαία. Οι ανάγκες ρευστότητας
παρακολουθούνται 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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Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2014
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Εντ ός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτ η Πάνω από 5 έτ η
46.321,87
0,00
0,00
0,00
13.444,64
0,00
0,00
0,00
59.766,51
0,00
0,00
0,00

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

Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2013
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Εντ ός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτ η Πάνω από 5 έτ η
57.978,02
0,00
0,00
0,00
15.999,22
0,00
0,00
0,00
73.977,24
0,00
0,00
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.

2.

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

3.

31/12/2014 31/12/2013
3.221,89
2.559,62
378.295,04
473.523,14
381.516,93 476.082,76

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
τις υποχρεώσεις της.
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
Κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο κεφαλαίων
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

3.855.290,12

31/12/2013
3.933.973,24

(3.221,89)

(2.559,62)

3.852.068,23

3.931.413,62

3.855.290,12

3.933.973,24

3.855.290,12

3.933.973,24

1,00

1,00

(Γ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και
των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.
Σημαντικές συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες

8

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η κύρια συναλλαγή που έλαβε χώρα ήταν μεταξύ της Εταιρείας και της
συνδεδεμένης Λητώ ΜΓΧΚ Α.Ε. για την πληρωμή εξόδων συνολικής αξίας € 1.896,84.

(Δ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για τη χρήση του 2014, το Δ.Σ. της Εταιρίας δεν θα προτείνει μέρισμα, λόγω ζημιών. 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 Συμμετοχών
Α.Ε.» στις 23.03.2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.letoholding.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
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Σύνολο
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

Σύνολο Υποχρεώ σεω ν
Σύνολο Ιδιώ ν Κεφαλαίω ν και Υποχρεώ σεω ν

31/12/2013

9.1
9.3

3.534.155,23
1.672,04
3.535.827,27

3.534.155,23
0,00
3.534.155,23

9.4
9.5
9.6

378.295,04
112,43
3.221,89
381.629,36

473.523,14
112,49
2.559,62
476.195,25

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής
Σύνολο Ιδίω ν Κεφαλαίω ν
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώ σεις
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώ σεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2014

3.917.456,63

4.010.350,48

9.7
9.8

4.267.401,77
275.174,58
(687.286,23)
3.855.290,12
3.855.290,12

4.267.401,77
285.573,02
(619.001,55)
3.933.973,24
3.933.973,24

9.9

2.400,00
2.400,00

2.400,00
2.400,00

46.321,87
13.444,64
59.766,51

57.978,02
15.999,22
73.977,24

9.10
9.11

62.166,51
3.917.456,63

76.377,24
4.010.350,48

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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2. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

Σημ.

31/12/2014

31/12/2013

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Έξοδα διοίκησης

9.12

(78.564,10)

(85.536,28)

Λοιπά έσοδα

9.13

15,04

1.168,99

Λοιπά έξοδα

9.13

(134,06)

(39.376,22)

(78.683,12)

(123.743,51)

0,00
(78.683,12)
0,00
(78.683,12)
(78.683,12)

4,65
(123.738,86)
0,00
(123.738,86)
(123.738,86)

(78.683,12)

(123.743,51)

(0,0356)

(0,0560)

Λειτουργικό κέρδος
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Κέρδη προ φόρω ν
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
Ιδιοκτήτες της μητρικής

9.14
9.15

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, Χρηματοδοτικών,
Επεπνδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

9.17

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

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη εις Νέον

Σύνολο ιδίω ν
κεφαλαίω ν

2.211.089

4.267.401,77

285.572,99

(495.262,66)

4.057.712,10

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποτέλεσμα περιόδου

0,00

0,00

(123.738,86)

(123.738,86)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

(123.738,86)

(123.738,86)

Υπόλοιπο την 31/12/2013

2.211.089

4.267.401,77

285.572,99

(619.001,52)

3.933.973,24

Υπόλοιπο την 1/1/2014

2.211.089

4.267.401,77

285.572,99

(619.001,52)

3.933.973,24

0

0,00
0,00

(10.398,44)
(10.398,44)

10.398,44
10.398,44

0,00
0,00

Αποτέλεσμα περιόδου

0,00

0,00

(78.683,12)

(78.683,12)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(78.683,12)

(78.683,12)

4.267.401,77

275.174,55

(687.286,20)

3.855.290,12

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες

Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρω ν

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες

Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρω ν
Υπόλοιπο την 31/12/2014

2.211.089

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
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
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 απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)
Ταμειακές ροές από λειτ ουργικές δραστ ηριότ ητ ες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές τ αμειακές ροές από λειτ ουργικές δραστ ηριότ ητ ες
Ταμειακές ροές από επενδυτ ικές δραστ ηριότ ητ ες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Καθαρές τ αμειακές ροές από επενδυτ ικές δραστ ηριότ ητ ες
Ταμειακές ροές από χρηματ οδοτ ικές δραστ ηριότ ητ ες
Μερίσματα πληρωθέντα σε ιδιοκτήτες της μητρικής
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματ οδοτ ικές 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

31/12/2013

(78.683,12)
0,00
0,00
0,00

(123.738,86)
(1.169,00)
(4,65)
(1.173,65)

(78.683,12)

(124.912,51)

(1.672,04)
88,10
5.286,31

0,00
39.973,44
12.864,87

3.702,37

52.838,31

(74.980,75)
0,00
0,00
(74.980,75)

(72.074,20)
0,00
0,00
(72.074,20)

95.140,06
95.140,06

7.500,00
7.504,65

0,00
(19.497,04)
(19.497,04)

(5.779,90)
0,00
(5.779,90)

662,27

(70.349,45)

2.559,62

72.909,07

3.221,89

2.559,62

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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5. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η εταιρεία αποτελεί εταιρεία συμμετοχών και είναι υποθυγατρική της εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας «ΥΓΕΙΑ
Α.Ε.»
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. όπως αυτή τροποποιείται για την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία
των παρακάτω στοιχείων:
 χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων (περιλαμβάνονται και τα παράγωγα),
 χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
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
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.
15

«Επενδυτικές Οντότητες (τροποποίηση στα: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΛΠ 27», με ισχύ για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία
Διερμηνεία 21, Φόροι, με ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 και
αναφέρεται στον Λογιστικό χειρισμό της πληρωμής φόρων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ
37, καθώς και στο λογιστικό χειρισμό της υποχρέωσης για πληρωμή φόρου όταν ο χρόνος και το ποσό της
πληρωμής είναι βέβαια. Δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία.
Νέα Πρότυπα και διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους μετά την 01.01.2014
Ετήσιες βελτιώσεις 2010-2012, που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο 2013 και αφορούν τα πρότυπα IAS 16,
IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την
ή μετά την 01.07.2014. Δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους», που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 2013 και
αναφέρεται σε εισφορές προγραμμάτων καθορισμένων παροχών από εργαζόμενους ή τρίτα πρόσωπα οι
οποίες συνδέονται με την παροχή υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01.07.2014 και δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
Ολοκληρωμένο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Στοιχεία», που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, με ισχύ
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2018. Δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38, που παρέχουν διευκρινήσεις επί των αποδεκτών μεθόδων
απόσβεσης, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Δεν αναμένεται να
έχουν εφαρμογή στην εταιρεία
Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 11, Λογιστική για αποκτήσεις Δικαιωμάτων σε κοινές δραστηριότητες,
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Η τροποποίηση αυτή απαιτεί όπως
ο αποκτών ένα δικαίωμα σε κοινή δραστηριότητα που συνιστά επιχείρηση όπως καθορίζεται στο ΔΠΧΑ 3, να
εφαρμόζει όλες τις προβλέψεις του προτύπου. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
ΔΠΧΑ 14 «Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί που Υπόκεινται σε Ρυθμιστικό Πλαίσιο» με ισχύ για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Το πρότυπο καθορίζει περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης με άλλα πρότυπα αλλά τα πληρούν με το εν λόγω
πρότυπο και επιτρέπει την αναγνώρισή τους κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. Δεν αναμένεται να έχει
εφαρμογή στην εταιρεία.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01.01.2017. Το πρότυπο αντικαθιστά τα πρότυπα 11 και 18 και τις διερμηνείες 13,15,18 και 31. Με
βάση 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.
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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.
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:
Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η εταιρεία απαιτούν την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, κατά την απόκτησή τους, σε διαφορετικές κατηγορίες:
 Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη. Για την ταξινόμηση ενός στοιχείου στην κατηγορία αυτή, η
Διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο η
Εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους.
 Χρηματοοικονομικά μέσα κατεχόμενα για εμπορικούς σκοπούς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι
επενδύσεις και τα παράγωγα που δημιουργούνται κυρίως με σκοπό την επίτευξη βραχυπρόθεσμου
κέρδους.
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων. Η ταξινόμηση μιας επένδυσης στην κατηγορία αυτή, εξαρτάται από τον τρόπο που
αποτιμά η Διοίκηση την αποδοτικότητα και τον κίνδυνο της επένδυσης. Έτσι, στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται και επενδύσεις που δεν ανήκουν στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο αλλά στο χαρτοφυλάκιο
επιχειρηματικών συμμετοχών και παρακολουθούνται εσωτερικά, σύμφωνα με τη στρατηγική της
εταιρείας, στην εύλογη αξία τους.
(β) Εκτιμήσεις και Υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις
σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι
οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονομικών
Καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την
χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας και απαιτεί τις πιο δύσκολες,
υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης. Η εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση,
βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και
σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις
προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.


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
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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.
Δεν υπήρξαν μέχρι την ημερομηνία της κατάστασης Οικονομικής Θέσης περιπτώσεις οι οποίες να οδηγούν
σε προσδιορισμό αναβαλλόμενου φόρου.


Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις

Η εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένες απαιτήσεις όταν
υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη τους στο σύνολό 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, τα οποία
προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που
διαχειρίζεται.


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. Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει σχετική αναβαλλόμενη απαίτηση επί των
φορολογικών ζημιών.


Αβέβαιη έκβαση εκκρεμών επίδικων υποθέσεων

Η εταιρεία εξετάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης 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 9.18).


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 9.18).
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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 2013, δραστηριοποιήθηκε σε έναν επιχειρηματικό τομέα
δραστηριοτήτων, εκείνο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και σε μία γεωγραφική περιοχή, την Ελληνική
Επικράτεια.
8.3 Ενοποίηση
Θυγατρικές
Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ύπαρξη τυχόν
δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία μπορούν να ασκηθούν από τη μητρική εταιρία κατά τον χρόνο
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική
ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την
ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που
τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος εξαγοράς. Το κόστος κτήσης μιας
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συμμετοχικών τίτλων που
εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν
κόστους άμεσα συνδεδεμένου με τη συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και
ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση αποτιμώνται κατά την εξαγορά
στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος πέραν της εύλογης αξίας των
επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς
είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται
άμεσα στ’ αποτελέσματα.
Διεταιρικές συναλλαγές – Διεταιρικά υπόλοιπα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ
των εταιρειών με τη μητρική εταιρεία απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημίες, επίσης απαλείφονται
εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι
λογιστικές μέθοδοι των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν
υιοθετηθεί από τη μητρική εταιρεία.
Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής οι επενδύσεις σε θυγατρικές εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως
μειωμένο με την τυχόν ζημία απομείωσης. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 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 στα αποτελέσματα.
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
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. παρατίθενται στη διεύθυνση διαδικτύου www.mitera.gr.
Επιπλέον, οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών παρατίθενται στη διεύθυνση διαδικτύου www.leto.gr
8.4 Μετατροπή ξένου νομίσματος
Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα
παρουσίασης της Εταιρείας.
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Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και οι
υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας κατά
την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης χρησιμοποιώντας την ισοτιμία κλεισίματος κατά την
ημερομηνία αυτή. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία της
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Τα μη νομισματικά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που
ισχύει κατά την ημερομηνία προσδιορισμού της εύλογης αξίας τους. Οι συναλλαγματικές διαφορές από τα
μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας
και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. Στην περίπτωση αποτελεσματικής
αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου για μη νομισματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που
αποτιμώνται ως διαθέσιμα προς πώληση, το μέρος της μεταβολής της εύλογης αξίας τους που οφείλεται
στην μεταβολή του συναλλάγματος καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση
τέλους χρήσης νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθμισης
ταμειακών ροών απεικονίζονται στα ίδια κεφάλαια.
8.5 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.
Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας Μονάδας
Δημιουργίας Ταμειακών Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους. Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών
είναι η μικρότερη ομάδα στοιχείων ενεργητικού που μπορεί να παράγει ταμειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα
στοιχεία και ομάδες στοιχείων της Εταιρείας. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της
καθαρής εύλογης αξίας (μετά από έξοδα πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η αξία χρήσης είναι η
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην
επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης
ωφέλιμης ζωής του. Η λογιστική αξία του στοιχείου μειώνεται στο ποσό της ανακτήσιμης αξίας. Σε
περίπτωση μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, η ζημιά απομείωσης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της
υπεραξίας που έχει αναγνωριστεί για αυτή τη μονάδα και κατόπιν στα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού σε
αναλογική βάση.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης. 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.
8.6 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.
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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.
(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως την λήξη τους. Η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στο
μη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12
μήνες από την ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που
είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό
στοιχείο. Οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τις
επενδύσεις λήγουν ή μεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και
ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.
Τα διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της
Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων μετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης
Συνολικών Εισοδημάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων την περίοδο που
προκύπτουν.
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας
χρηματοοικονομικών στοιχείων που ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα
αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των διαθέσιμων προς
πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μεταφέρονται
στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές προσφοράς (bid price).
Εάν η αγορά για ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, η
Εταιρεία προσδιορίζει τις εύλογες αξίες με τη χρήση μεθόδων αποτίμησης. Οι μέθοδοι αποτίμησης
περιλαμβάνουν την χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιμα στοιχεία και μεθόδους
προεξόφλησης ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριμένες συνθήκες
του εκδότη.
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης κατά πόσο υπάρχει
αντικειμενική ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στη
λογιστική του αξία. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση, σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της μετοχής χαμηλότερα από το
κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη απομείωσης της αξίας. Αν στοιχειοθετείται απομείωση της αξίας, η
συσσωρευμένη ζημιά που υπολογίζεται σαν η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας
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εύλογης αξίας μείον οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στην
Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων, μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην
Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται
στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων δεν αναστρέφονται μέσω της Κατάστασης Συνολικών
Εισοδημάτων.
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία χάνει τον έλεγχο επί
των συμβατικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο στοιχείο αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν τα δικαιώματα
λήγουν ή μεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται όταν η συμβατική δέσμευση της Εταιρείας για
καταβολή μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων λήγει, ακυρώνεται ή εξαλείφεται.
Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο τρίτο
(δανειστή) με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας υποχρεώσεις
διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε από-αναγνωρίζεται η υφιστάμενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η
διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό
εμφανίζεται στη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, μόνο όταν η Εταιρεία έχει το νομικό δικαίωμα και
προτίθεται να προβεί στον ταυτόχρονο διακανονισμό της απαίτησης και υποχρέωσης στο καθαρό ποσό.
Έξοδα και έσοδα συμψηφίζονται μόνο αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τα πρότυπα ή όταν αφορούν κέρδη ή
ζημιές που προέκυψαν από μία ομάδα παρόμοιων συναλλαγών, όπως συναλλαγές εμπορικού
χαρτοφυλακίου.
8.7 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών
απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί
υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η οικονομική δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και η
αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών,
προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η επάρκεια της πρόβλεψης επισκοπείται συχνά
σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν
την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσματα. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μην διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες
οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.
8.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως,
προθεσμιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας
επενδύσεις.
Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και χαμηλού ρίσκου
με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα.
8.9 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα 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 “κρατούμενα 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 κρατούμενα προς πώληση, και
την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως
“κρατούμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την
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πώληση και επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται
στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση Συνολικών εισοδημάτων χρήσης.
Η Εταιρεία δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς πώληση.
8.10 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.
8.11 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους
αναβαλλόμενους φόρους και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.


Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών 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 Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης, 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 Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης και μειώνονται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα είναι διαθέσιμο επαρκές
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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
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 Εισοδημάτων 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.
8.12 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν:
 Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του
παρελθόντος,
 Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης,
 Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
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.
8.13 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(α) 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.
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(β) 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 στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο
χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
8.14 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.
8.15 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.
8.16 Μισθώσεις
Η Εταιρία είναι ο μισθωτής:

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.
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9. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
9.1 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Η εταιρεία στις 31/12/2014 κατείχε το 50,40% των μετοχών της «ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ &
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε 3.534.155,23 Ευρώ.

31/12/2014
Επωνυμία Θυγατρικής
Λητώ ΜΓΧΚ A.E.

Αξία Συμμετοχής
3.534.155

% άμεσης
συμμετοχής
100,00%

31/12/2013

% συνολικής
Χώρα
Μέθοδος
συμμετοχής εγκατάστασης Ενοποίησης
100,00%

ΕΛΛΑΔΑ

Αξία
% άμεσης % συνολικής
Συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχής

Ολική

3.534.155

50,40%

50,40%

Χώρα
Μέθοδος
εγκατάστασης Ενοποίησης
ΕΛΛΑΔΑ

Ολική

Κατά την 31.12.2014 διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης της αξίας της επένδυσης στη θυγατρική και από
τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψε η ανάγκη σχηματισμού πρόβλεψης απομείωσης.
Η Διοίκηση της Εταιρίας, αναγνωρίζοντας την επικρατούσα κατάσταση στην ελληνική οικονομία αποφάσισε
να προβεί σε επανέλεγχο των παραδοχών στις οποίες βασίστηκε ο έλεγχος της 31.12.2013 με ημερομηνία
αναφοράς την 31.12.2014.
Για τον υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού (το υψηλότερο μεταξύ της αξίας λόγω χρήσης και της εύλογης
αξίας μειωμένης με τα έξοδα πώλησης), όταν προσδιορίζεται με βάση την αξία λόγω χρήσης, χρησιμοποιείτε
η μέθοδος υπολογισμού των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Στον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης,
η Διοίκηση χρησιμοποιεί παραδοχές τις οποίες θεωρεί λογικές και βασίζονται στην καλύτερη δυνατή
πληροφόρηση που έχει στη διάθεση της και ισχύει κατά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών
Καταστάσεων.
Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες παραδοχές που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για τον υπολογισμό
των μελλοντικών ταμειακών ροών, προκειμένου να προσδιοριστεί η αξία λόγω χρήσης (value in use) και να
διενεργηθεί ο έλεγχος απομείωσης:


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

Οι ανωτέρω υπολογισμοί βασίστηκαν σε 5ετή επιχειρηματικό σχέδιο εγκεκριμένο από τη Διοίκηση της
Εταιρείας, για το οποίο πιστεύει ότι αντανακλά προηγούμενη εμπειρία, προβλέψεις κλαδικών μελετών και
λοιπές διαθέσιμες πληροφορίες από εξωτερικές πηγές. Εκτός των ανωτέρω εκτιμήσεων σχετικά με τον
προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης των ΜΔΤΡ, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη της Διοίκησης άλλες
μεταβολές στις συνθήκες που ενδεχομένως να επηρέαζαν τις λοιπές παραδοχές της.
 Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές:
Οι ταμειακές ροές πέραν της 5ετίας έχουν εξαχθεί συμπερασματικά χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις των
ποσοστών ανάπτυξης στο διηνεκές, όπως αυτές λήφθηκαν από εξωτερικές πηγές.
Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές
ΛΗΤΩ ΜΓΧΚ ΑΕ



2014
2%

2013
2%

Μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC): η μέθοδος του WACC αντανακλά το
προεξοφλητικό επιτόκιο των μελλοντικών ροών της ΜΔΤΡ, σύμφωνα με το οποίο σταθμίζεται το
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κόστος των ιδίων κεφαλαίων και το κόστος του μακροπρόθεσμου δανεισμού και τυχόν
επιχορηγήσεις για να υπολογιστεί το κόστος των συνολικών κεφαλαίων της εταιρείας. Για τις
χρήσεις από το 2019 και έπειτα έχει χρησιμοποιηθεί μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC
στο διηνεκές) λόγω της προσδοκώμενης βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών.
Οι βασικές παράμετροι προσδιορισμού του σταθμισμένου κόστους κεφαλαίου (WACC) περιλαμβάνουν:




Απόδοση μηδενικού κινδύνου επιτοκίου της αγοράς (risk-free return): Δεδομένου του
προσδιορισμού όλων των ταμειακών ροών των επιχειρηματικών σχεδίων στο νόμισμα του ευρώ, ως
απόδοση μηδενικού κινδύνου (risk-free return), χρησιμοποιήθηκε η απόδοση του δεκαετούς Euro
Swap Rate. Κατά την ημερομηνία της αποτίμησης το δεκαετές Euro Swap Rate ήταν 2,2%. Δεν
χρησιμοποιήθηκε ως απόδοση μηδενικού κινδύνου το 10ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου,
δεδομένης της αναγνώρισης από τις αγορές σημαντικού ασφάλιστρου κινδύνου (spread) στον
συγκεκριμένο τίτλο. Ειδικός κίνδυνος της χώρας (country risk premium): Για τον υπολογισμό του
ειδικού κινδύνου της χώρας (country risk premium) λήφθηκαν υπόψη εκτιμήσεις από ανεξάρτητες
πηγές. Ο κίνδυνος που σχετίζεται με την δραστηριοποίηση στην αγορά της Ελλάδας όπως αυτό
προκύπτει από το προαναφερθέν country risk premium, έχει συμπεριληφθεί στο Κόστος Κεφαλαίου
(Cost of Equity) της εταιρείας.
Equity risk premium: Για τον υπολογισμό του equity risk premium λήφθηκαν υπόψη εκτιμήσεις από
ανεξάρτητες πηγές. Οι δείκτες ευαισθησίας beta αξιολογούνται ετήσια με βάση δημοσιευμένα
δεδομένα της αγοράς

Εκτός των ανωτέρω εκτιμήσεων σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης των ΜΔΤΡ, δεν έχουν
υποπέσει στην αντίληψη της Διοίκησης, μεταβολές στις συνθήκες που ενδεχομένως να επηρέαζαν τις λοιπές
παραδοχές της.
Τα επιτόκια προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκαν στο διηνεκές εκτιμήθηκαν ως εξής:
5ετίας
Διηνεκές
Επιτόκια προεξόφλησης 2014 2013 2014 2013
ΛΗΤΩ ΜΓΧΚ ΑΕ
9,2% 9,1% 6,8% 6,4%
9.2 Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο
Κατά το 2010 η εταιρεία είχε απομειώσει πλήρως τη συμμετοχή της στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΟΝ
Θεραπευτήριο – Γενική κλινική Πατρών ΑΕ», καθώς για συνεχόμενες χρήσεις εμφανίζει ζημιές και δεν
εκτιμάται, προς το παρόν, πως είναι πλήρως ανακτήσιμο το ποσό της επένδυσης. Το ποσοστό συμμετοχής
της εταιρίας επί του μετοχικού κεφαλαίου της Ολύμπιον ανέρχεται σε 2,66%
9.3 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

1.672,04

0,00

1.672,04

0,00

9.4 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής :
31/12/2014
Εμπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Καθαρές Εμπορικές Απαιτ ήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολα

31/12/2013

378.295,04

473.523,14

378.295,04

473.523,14

378.295,04

473.523,14

378.295,04

473.523,14
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Επιπλέον, το σύνολο των απαιτήσεων οι οποίες δεν έχουν υποστεί απομείωση βρίσκονται σε καθυστέρηση.
Η ενηλικίωση των πελατών που δεν έχουν υποστεί απομείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
> 360 ημέρες
Σύνολο

31/12/2014
378.295,04
378.295,04

31/12/2013
473.523,14
473.523,14

Το σύνολο των απαιτήσεων αφορούν μερίσματα εισπρακτέα από την εταιρεία «Λητώ ΜΓΧΚ Α.Ε.»
9.5 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής :
31/12/2014
24,39
88,00
112,39

Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές
Λοιπές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

31/12/2013
24,45
88,04
112,49

9.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά Ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
31/12/2014
Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα

31/12/2013

3.221,89

2.559,62

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα

3.221,89

2.559,62

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε €
Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα

3.221,89
3.221,89

2.559,62
2.559,62

9.7 Μετοχικό κεφάλαιο
Την 31η Δεκεμβρίου 2014 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών ανήρχετο σε 2.211.089 κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,93 Ευρώ η κάθε μία. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν
εξοφληθεί πλήρως.
Υπόλοιπο ανοίγματ ος τ ην 1/1/2013
Υπόλοιπο κλεισιματ ος τ ην 31/12/2013

Αριθμός μετ οχών
Ονομαστ ική αξία
2.211.089
1,93
2.211.089
1,93

Αξία κοινών μετ οχών
4.267.401,77
4.267.401,77

Υπόλοιπο ανοίγματ ος τ ην 1/1/2014

2.211.089

1,93

4.267.401,77

Υπόλοιπο κλεισιματ ος τ ην 31/12/2014

2.211.089

1,93

4.267.401,77

Για τη χρήση του 2014, το Δ.Σ. της Εταιρίας δεν θα προτείνει μέρισμα, λόγω ζημιών. Η μη διανομή
μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
9.8 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

256.394,29
256.394,29
Τακτ ικό
αποθεματ ικο

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

256.394,29
0,00
18.780,00
275.174,29

Αφορολόγητ α
αποθεματ ικά
18.780,29
18.780,29
Αφορολόγητ α
αποθεματ ικά
18.780,29
0,00
(18.780,00)
0,29

Λοιπά
αποθεματ ικά
10.398,44
10.398,44
Λοιπά
αποθεματ ικά
10.398,44
(10.398,44)
0,00
10.398,44

Σύνολα
285.573,02
285.573,02

Σύνολα
285.573,02
(10.398,44)
0,00
275.174,58

9.9 Προβλέψεις
Η εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις:
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Υπόλοιπο ανοίγματ ος τ ην 1/10/2013
Υπόλοιπο κλεισιματ ος τ ην 31/12/2013

Πρόβλεψη για έξοδο
φόρου από
Σύνολα
ανέλεγκτ ες χρήσεις
2.400,00 2.400,00
2.400,00 2.400,00

Υπόλοιπο αρχής τ ην 1/1/2014
Υπόλοιπο κλεισιματ ος τ ην 31/12/2014

Πρόβλεψη για έξοδο
φόρου από
Σύνολα
ανέλεγκτ ες χρήσεις
2.400,00 2.400,00
2.400,00 2.400,00

9.10 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως
εξής:
31/12/2014 31/12/2013
0,00
5.442,71
14.920,31
12.955,19
31.401,56
18.009,23
0,00
21.570,89
46.322
57.978

Επιταγές Πληρωτέες
Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Λοιπές υποχρεώσεις
Μερίσματα Πληρωτέα
Σύνολο

9.11 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής :
Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους
Δεδουλευμένα έξοδα
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς μετόχους από επιστροφή
μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο

31/12/2014 31/12/2013
1.308,38
1.798,38
3.194,41
5.258,99
65,85
65,85
8.876,00

8.876,00

13.444,64

15.999,22

9.12 Έξοδα ανά λειτουργία
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα τηλεπικοινωνιών
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Φόροι και τέλη
Λοιπά έξοδα
Έξοδα μεταφοράς
Σύνολο

31/12/2014

31/12/13

Έξοδα
διοίκησης

Έξοδα
διοίκησης

33.347,98
0,00
1.007,53
33.599,20
1.068,28
1.655,49
7.885,32
78.563,80

33.721,79
734,45
0,00
33.811,53
5.830,95
3.533,64
7.903,92
85.536,28

Στο κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές των νομίμων ελεγκτών της
εταιρείας για ελεγκτικές υπηρεσίες που αφορούν τη χρήση 2014, ποσού € 5.226,00 πλέον ΦΠΑ.
9.13 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετ άλλευσης

31/12/2014 31/12/2013
0,00
1.168,99
15,04
0,00
15,04
1.168,99
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Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:
Πρόστιμα και προσαυξήσεις
Λοιπά έξοδα
Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετ άλλευσης

31/12/2014 31/12/2013
0,00
563,04
134,06
38.813,18
134,06
39.376,22

9.14 Χρηματοοικονομικά έσοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής :
Έσοδα από τόκους καταθέσεων
Σύνολο χρηματ οοικονομικών εσόδων

31/12/2014 31/12/2013
0,00
4,65
0,00
4,65

9.15 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής :
31/12/2014
Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Συντελεστής Φόρου
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου

31/12/2013

(78.683,12)

(123.738,86)

26%

26%

(20.457,61)

(32.172,10)

Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτ ουν
για φορ/κούς σκοπούς
- Μη εκπιπτώμενες δαπάνες
- Λοιπά

0,00

18.989,00

20.457,61

13.183,10

0,00

0,00

Σύνολο φόρου

Δεν υπήρξαν μέχρι την ημερομηνία της κατάστασης Οικονομικής Θέσης περιπτώσεις οι οποίες να οδηγούν
σε προσδιορισμό αναβαλλόμενου φόρου.
9.16 Δεσμεύσεις
Η εταιρεία κατά τη τρέχουσα και προηγούμενη χρήση είχε τις εξής δεσμεύσεις:
31/12/2014 31/12/2013
Δεσμεύσεις από λειτ ουργικές μισθώσεις
Εντός 1 έτους

14.084,59

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Σύνολο δεσμεύσεων από λειτ ουργικές μισθώσεις

25.461,76

0,00

14.084,59

14.084,59

39.546,34

9.17 Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη/ (ζημίες) 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
Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους Μετόχους
της Μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού των
Μετοχών
Βασικά Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετ οχή

31/12/2013

(78.683,12)

(123.738,86)

2.211.089

2.211.089,00

(0,0356)

(0,0560)

9.18 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
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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. Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία βάσει του νόμου 3888/2009 έχει περαιώσει φορολογικά μέχρι και την διαχειριστική χρήση 2009.
Παραμένει ανέλεγκτη για τη διαχειριστική χρήση 2010. Για τις διαχειριστικές χρήσεις 2011 - 2014 έχει
υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η
Εταιρεία προχωράει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από
τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν
να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις
ταμειακές ροές της Εταιρείας.
Κατά την τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος 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 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 και διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή
που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 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.
Β. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά της εταιρείας την 31.12.2014
Κατά της εταιρείας έχει εγερθεί από τρίτο αγωγή με την οποία διεκδικείτε ποσό 50,7χιλ, € ως αποζημίωση
λόγω καταγγελίας σύμβασης συνεργασίας. Για την αγωγή αυτή η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη,
καθώς η Διοίκησή της εκτιμά πως η υπόθεση αναμένεται να διευθετηθεί χωρίς σημαντικές αρνητικές
επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα λειτουργίας της.
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.
9.19 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη για την χρήση 2013 και
2012 αντίστοιχα.
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1-31.12.2014

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (Γραμμή)

ΛΗΤΩ Α.Ε.

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

1.896,84

ΣΥΝΟΛΟ

1.896,84

1.896,84

0,00

1.896,84

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1-31.12.2013

ΠΩΛΗΤΗΣ (Κολώνα)
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (Γραμμή)

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ A.E.

ΛΗΤΩ Α.Ε.

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
Α.Ε.

1.899
0

0

1.899

1.899
0

1.899
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ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31/12/2014

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

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Γραμμή)ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΛΗΤΩ Α.Ε.

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ

ΛΗΤΩ Α.Ε.

88,04

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

8.610,00

6.310,31

8.610,00

6.310,31

88,04
14.920,31

88,04

15.008,35

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31/12/2013

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Γραμμή)ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Κολώνα)ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
ΜΗΤΕΡΑ A.E.
Α.Ε.

ΛΗΤΩ Α.Ε.

ΛΗΤΩ Α.Ε.

ΛΗΤΩ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

88,04

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε

8.610,00
8.610,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.345,19
0,00

4.345,19

88,04
12.955,19

88,04

13.043,23

Η εταιρεία επίσης εμφανίζει απαιτήσεις από μερίσματα αξίας 378,34 χιλ. Ευρώ τα οποία αφορούν απαιτητά
μερίσματα από την εταιρεία Λητώ ΜΓΧΚ Α.Ε.
Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και τις
οικογένειές τους).
10. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.
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.
10.1 Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται μηνιαία. Οι ανάγκες ρευστότητας
παρακολουθούνται σε μηνιαία περίοδο. 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:

Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2014
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Εντ ός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτ η Πάνω από 5 έτ η
46.321,87
0,00
0,00
0,00
13.444,64
0,00
0,00
0,00
59.766,51
0,00
0,00
0,00
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Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2012 είχε ως εξής:

Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2013
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Εντ ός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτ η Πάνω από 5 έτ η
57.978,02
0,00
0,00
0,00
15.999,22
0,00
0,00
0,00
73.977,24
0,00
0,00
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.
10.2 Πιστωτικός Κίνδυνος
H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία τα οποία τις ημερομηνίες 31.12.2013 και 31.12.2012 αναλύονται ως εξής:
Κατ ηγορίες χρημ/κών στ οιχείων
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

Χρηματ οοικονομικά περιουσιακά στ οιχεία
σε καθυστ έρηση που δεν έχουν
απομειωθεί
Από 6 μήνες έως 1 έτος
Πάνω από 1 έτoς
Σύνολο

31/12/2014 31/12/2013
3.221,89
2.559,62
378.295,04
473.523,14
381.516,93 476.082,76

31/12/2014 31/12/2013
378.383,08
0,00
378.383,08

0,00
473.523,14
473.523,14

10.3 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 τις υποχρεώσεις της.
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
Κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο κεφαλαίων
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

3.855.290,12

31/12/2013
3.933.973,24

(3.221,89)

(2.559,62)

3.852.068,23

3.931.413,62

3.855.290,12

3.933.973,24

3.855.290,12

3.933.973,24

1,00

1,00
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11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης για τα οποία
επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ
ΑΔΤ Χ606341

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ019698

ΑΝΝΑ ΠΑΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ Ν009865

34

Δ. Στοιχεία και Πληροφορίες

ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.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
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 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

46548/01/Β/00/433

Αρμόδια επ οπ τική αρχή:

Γ.Ε.Μ.Η. (Αρ: 38573011000)

(π οσά εκφρασμένα σε €)

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Μαυρέλος

Εκτελεστική Αντιπ ρόεδρος:

Αρετή Σουβατζόγλου

Διευθύνων Σύμβουλος

Λεωνίδας Παπ αδόπ ουλος

Μέλος:

Γεώργιος Πολίτης

31/12/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και
01.01.2013 αντίστοιχα)
3.933.973,24
Κέρδη (ζημίες) της χρήσης μετά από φόρους
(78.683,12)
Διανεμηθέντα μερίσματα
0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και
31.12.2013 αντίστοιχα)
3.855.290,12
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Μέλος:

Βασίλειος Φιακάς

Έμμεση μέθοδος (π οσά εκφρασμένα σε €)

Μέλος:

Ανδρέας Σταθόπ ουλος

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων:

23/3/2015

Νόμιμος Ελεγκτής:

Δημήτριος Δουβρής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 33921)

Ελεγκτική Εταιρεία:

Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)

Τύπ ος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύμφωνη γνώμη

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:

w w w .letoholding.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

3.535.827,27
378.295,04
3.334,32
3.917.456,63

4.267.401,77
(412.111,65)
3.855.290,12
2.400,00
46.321,87
13.444,64
62.166,51
3.917.456,63

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
πρίν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος
31/12/2013 ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)

3.534.155,23
473.523,14
2.672,11
4.010.350,48

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι που εισπράχθηκαν
4.267.401,77 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
(333.428,53) δραστηριότητες (β)

3.933.973,24
2.400,00
57.978,02
15.999,22
76.377,24
4.010.350,48

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
(π οσά εκφρασμένα σε €)
01/01-31/12/2014
Κύκλος εργασιών
0,00
Μεικτά κέρδη (ζημίες)
0,00
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
(78.683,12)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
(78.683,12)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
(78.683,12)
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας:
(78.683,12)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
(0,0356)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή
0,0000
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(78.683,12)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου πρό φόρων
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο προσαρμογών

01/01-31/12/2013
0,00
0,00
(123.743,51)
(123.738,86)
(123.738,86)
(123.738,86)
(0,0560)
0,0000
(123.743,51)

31/12/2013
4.057.712,10
(123.738,86)
0,00
3.933.973,24

01/01-31/12/14

01/01-31/12/13

(78.683,12)
0,00
0,00
0,00

(123.738,86)
(1.169,00)
(4,65)
(1.173,65)

(78.683,12)

(124.912,51)

(1.672,04)

0,00

88,10

39.973,44

5.286,31
3.702,37
(74.980,75)
0,00

12.864,87
52.838,31
(72.074,20)
0,00

(74.980,75)

(72.074,20)

95.140,06
0,00

7.500,00
4,65

95.140,06

7.504,65

(19.497,04)

(5.779,90)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη χρήσης

(19.497,04)

(5.779,90)

662,27

(70.349,45)

2.559,62
3.221,89

72.909,07
2.559,62

1) Τα ποσά των εσόδων, εξόδων,
απ αιτήσεων
και υποχρεώσεων
της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη,
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
όπ ως ορίζονται απ ό το Δ.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα: α) Έξοδα: € 1.896,84 β) Υποχρεώσεις: €
14.920,31 γ) Έσοδα: € 0,00 δ) Απ αιτήσεις: € 88,04. 2) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» π ου έχει
έδρα την Αθήνα, ενσωματώνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και το ποσοστό συμμετοχής της
ανερχόταν σε 88,62%. 3) Οι ζημιές ανά μετοχή υπ ολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά απ ό φόρους επ ί
του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της εταιρείας. 4) Οι οικονομικές καταστάσεις
της χρήσης 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 23.3.2015. 5) Έχουν
τηρηθεί οι βασικές λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2013. Δεν υπάρχουν
μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την π ροηγούμενη χρήση. 6) Η εταιρεία
βάσει του νόμου 3888/2009 έχει π εραιώσει φορολογικά μέχρι και την οικονομικ ή χρήση 2010 (σημ 9.18
της ετήσιας οικονομικής έκθεσης). 7) Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η εταιρεία έχει σχηματίσει
σωρευτική π ρόβλεψη € 2.400. 8) Η εταιρεία κατά την τρέχουσα και π ροηγούμενη χρήση δεν
απ ασχολούσε π ροσωπ ικό 9) Δεν υπάρχουν επ ίδικες ή υπ ό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και
αποφάσεις δικαστικών και διοικητικών οργάνων π ου ενδέχεται να έχουν σημαντική επ ίπ τωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΥΡΕΛΟΣ
ΑΔΤ Χ606341

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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