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Α. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας BEATIFIC A.E – Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνας, Παραγωγής και 

Εμπορίας Καλλυντικών 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας BEATIFIC A.E – Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνας, 
Παραγωγής και Εμπορίας Καλλυντικών (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 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. 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας BEATIFIC A.E – Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνας, Παραγωγής και Εμπορίας Καλλυντικών κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2017, 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.  

 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της 
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 10.4 επί των Οικονομικών Καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι το σύνολο των 
Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 
του Κ.Ν.2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Επιπλέον, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 το 
σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων 
περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό € 139.832 με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να 
αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 
αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 
Όπως αναφέρεται στην παραπάνω σημείωση  των Οικονομικών Καταστάσεων η Διοίκηση της εταιρείας έχει σχεδιάσει την 
λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων 
της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων.  
Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών 
Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή 
οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες 
και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν  οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις 
ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες 



 
 

5 

 

που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 
από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός 
και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 
πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:  

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 

αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο 

κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε 

λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά 

με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην 

έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές 

οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 

ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 

υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και 
σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 



 
 

6 

 

α. Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

β. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία BEATIFIC A.E – Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνας, 
Παραγωγής και Εμπορίας Καλλυντικών και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2018 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

 

 

 

Πελαγία Καζά 

ΑΜ. ΣΟΕΛ. 62591 
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Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

«ΒEATIFIC A.E.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ από 1/1/2017 έως 31/12/2017 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Με βάση τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε 

για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017 την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για τη χρήση από 

1/1/2017 έως 31/12/2017, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  

 

Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει κατά την οικονομική χρήση του 2017 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που 

καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. 
 

(Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

1. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων για την χρήση 1.1.2017-31.12.2017 
 
Το 2017 για την Ελληνική Οικονομία υπήρξε μία χρονιά ομαλότητας καθώς κατά τη διάρκεια του έτους έκλεισαν 

δύο αξιολογήσεις και το ΑΕΠ κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 1%. Βέβαια ο περιορισμός των διαθέσιμων 
εισοδημάτων συνεχίστηκε, με την αύξηση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων φυσικών 

προσώπων και επιτηδευματιών.  

 
Η Εταιρεία, η οποία αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του Ομίλου Υγεία στο χώρο της ιατρικής κοσμετολογίας, 

κατάφερε μέσω στρατηγικών αποφάσεων και συνεργασιών, να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων 
της. Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα υιοθετώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους της ιατρικής κοσμετολογίας, 

σχεδιάζει και αναπτύσσει φόρμουλες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της επιδερμίδας. 

 
2. Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

 
Κύκλος Εργασιών : Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 257,6 χιλ. Ευρώ το 2017 έναντι 209,7 χιλ. Ευρώ της 

οικονομικής χρήσης 2016. 

  
Μικτά Κέρδη : Τα μικτά κέρδη, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε 176,1 χιλ. Ευρώ το 

2017 έναντι 179,7 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση κατά 2%. 
 

Κέρδη (ζημίες) προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) : Τα 
κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημιές ύψους -201,2 χιλ. Ευρώ έναντι -197,3 χιλ. Ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης. 
 

Κέρδη (ζημίες) προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) : Η λειτουργική ζημία (EBIT) 
αυξήθηκε στα -209,4 χιλ. Ευρώ το 2017 έναντι -205,1 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 
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Κέρδη (ζημιές) προ φόρων (ΕΒΤ) : Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε -240 χιλ. Ευρώ το 2017 έναντι -233 

χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 
 

Καθαρά Κέρδη (ζημιές) μετά από Φόρους: Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές -240 
χιλ. Ευρώ το 2017 έναντι -233 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

 

Ενσώματα Πάγια : Τα ενσώματα πάγια την 31.12.2017 ανέρχονται σε 42,4 χιλ. Ευρώ και αντιστοιχούν στο 
14,8% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν 38,8 χιλ. 

Ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 8% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας. 
 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις : Οι Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις την 31.12.2017 
ανήλθαν σε 45,6 χιλ. Ευρώ έναντι 36 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση αυξημένες κατά 26,89% και 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Ενεργητικού της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 15,9% έναντι 7,5% 

της προηγούμενης χρήσης. 
 

Ίδια Κεφάλαια : Τα Ίδια Κεφάλαια την 31.12.2017 είναι αρνητικά και ανέρχονται σε -680,4 χιλ. Ευρώ από -
440,5 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

 

Καθαρός Δανεισμός : Ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) ανήλθε στα 541 
χιλ. Ευρώ το 2017 από 366 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

 
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις : Οι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις της εταιρείας την 

31.12.2017 ανήλθαν σε 96,1 χιλ. Ευρώ έναντι 59,2 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 
 

Καθαρές Ταμειακές Ροές : Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν το 2017 σε  

-166,8 χιλ. Ευρώ από -630,5 χιλ. Ευρώ το 2016. Οι καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
ανήλθαν σε -8,3 χιλ. Ευρώ από -3,7 χιλ. Ευρώ το 2016. Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες για το 2017 δεν υπήρχαν ενώ για το 2016 ανήλθαν σε 808,2 χιλ. Ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα 
της Εταιρείας κατά τη λήξη της χρήσης ανέρχονται σε 59 χιλ. Ευρώ έναντι 234 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης 

χρήσης. 

 
(Β) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
 

1. Σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς  

 

Τον Μάιο του 2017, η Εταιρεία προχώρησε στην παραγωγή και κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος, 
εμπλουτίζοντας την γκάμα των υψηλής ποιότητας και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας προϊόντων της, 

καλύπτοντας πάντα με επιστημονικό τρόπο, περισσότερες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. 
 

Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Εταιρεία διέκοψε τη συνεργασία της με τα Αττικά Πολυκαταστήματα στο οποίο 
διατηρούσε corner εντός του Εμπορικού Κέντρου «Golden Hall» στο Μαρούσι. 

 

Τον Οκτώβριο του 2017 η Εταιρεία προχώρησε σε συνεργασία με τη γνωστή εταιρεία καλλυντικών Hondos 
Center η οποία διαθέτει ένα καθιερωμένο δίκτυο λιανικής στην ελληνική αγορά. Μέχρι τη λήξη της χρήσης τα 

προϊοντα της εταιρείας πωλούνται στα Hondos Center Γλυφάδα – Κηφισιά – Ομόνοια.   
 

2. Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 

 
Με την από 13 Μαρτίου 2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων λήφθηκε η απόφαση μείωσης του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 10 ευρώ σε 
0,60 ευρώ για κάλυψη μέρους ζημιών παρελθουσών χρήσεων και παράλληλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 

του ποσού των 930.000 Ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών ποσού 165.000 Ευρώ από 
τη μοναδική Μέτοχο της Εταιρείας ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ και με συμμετοχή στην εν λόγω αύξηση, της εταιρείας Y-

LOGΙMED ΑΕ με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεών της από την Εταιρεία από το εκδοθέν Κοινό Ομολογιακό Δάνειο 

της Εταιρείας καθώς και με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 765.000 Ευρώ εκ του συνολικού ποσού των 
930.000 Ευρώ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Κατ’ αυτό τον τρόπο και προς συμμόρφωση με τις επιταγές 
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του άρθρου 48 του κ.ν.2190/1920, αναμένεται τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας να ανέλθουν σε ποσοστό άνω του 

10% του μετοχικού κεφαλαίου. 
 

 
(Γ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ιατρικών καλλυντικών. Η οικονομική κρίση και η συνέχιση των 
capital controls έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της οικονομίας, ενώ καλείται να αντιμετωπίσει τις αρνητικές 

επιπτώσεις από το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, την ανεργία και τον περιορισμό της 
χρηματοδότησης των Τραπεζών σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. 

 
Είναι σαφές ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου είναι αλληλένδετος και εξαρτώμενος από την πορεία της 

Ελληνικής Οικονομίας στην οποία καλούνται να ανταποκριθούν οι εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτόν. Τα 

αποτελέσματα και η πορεία της εταιρείας επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριοποίησή της, έναντι της συνεχούς 
ανάπτυξης στον κλάδο και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της για περαιτέρω ανάπτυξη. Τυχόν αδυναμία της 

εταιρείας να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική της 
κατάσταση και τα λειτουργικά της αποτελέσματα. Η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη 

στρατηγική της, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης αλλά και να 

εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, διασφαλίζοντας έτσι την ανάπτυξη και την απρόσκοπτη 
λειτουργία της. 

 

1.  Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό  
 

Στον κλάδο των ιατρικών καλλυντικών ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος.  
 

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο στρέφονται στην αναζήτηση νέων τεχνολογιών και 
συστατικών, προκειμένου να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα των 

αναγκών του καταναλωτικού κοινού. 
 

Η εταιρεία, ως μέλος του Ομίλου Υγεία, ο οποίος διατηρεί κυρίαρχη θέση στο χώρο της ιδιωτικής παροχής 

υπηρεσιών υγείας, έχει το πλεονέκτημα της άμεσης εφαρμογής των νέων ανακαλύψεων της ιατρικής επιστήμης, 
διαρκών μελετών και τελική εφαρμογή αυτών στην παραγωγή των προϊόντων της. 

 
2. Κίνδυνος επιτοκίου 

 
Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών 
ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα 

επιτόκια της αγοράς. 
 

Επιδίωξη της εταιρείας είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και των 

τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Η 
εταιρεία παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική της στρατηγική. Πολιτική της 

Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. 
Επίσης, πολιτική της είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου, όσον αφορά 

τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις έχουν κατά βάση σταθερό επιτόκιο. 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

καφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή -1% (2016: +/-1%).  
 

  BEATIFIC A.E. 

  Μεταβλητή Μεταβλητή 

  1% -1% 1% -1% 

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Αποτέλεσμα χρήσης (προ 
φόρων) 

 (6.000)  6.000   (6.000)  6.000  

Καθαρή Θέση  (6.000)  6.000   (6.000)  6.000  
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3.  Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώνει τις χρηματοοικονομικές της 
υποχρεώσεις όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική 

παρακολούθηση των χρεών των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται καθημερινά.  

 

Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση 
καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το 

επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. 
 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31.12.2017 αναλύεται ως εξής: 
 

  31/12/2017 

Ποσά σε €  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

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

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  -   -   600.000   -  

Εμπορικές υποχρεώσεις  96.109   -   -   -  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  266.793   -   -   -  

Σύνολο  362.902   -   600.000   -  

 
Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31.12.2016 είχε ως εξής: 

 
  31/12/2016 

Ποσά σε €  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

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

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  -   -   600.000   -  

Εμπορικές υποχρεώσεις  59.187   -   -   -  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  260.037   -   -   -  

Σύνολο  319.224   -   600.000   -  

 

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. 

 
4. Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής 

ικανότητας των πελατών χονδρικής και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων 

του πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν επισφαλείς. Για την παρακολούθηση 
του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά 

χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα 
εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. O μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία είναι η 

απεικονισμένη κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων λογιστική αξία των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της.   

 

Για τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, η εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης. 

 

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού τα οποία την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά 
ισοδύναμα 

 58.868   234.037  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  45.636   35.966  

Σύνολο  104.504   270.003  

 

5. Διαχείριση Κεφαλαίου 
 
Πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση και διατήρηση 

ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών, με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας 
της και τη συνέχιση της δραστηριότητάς της (going-concern), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ικανοποιητικές 

αποδόσεις για τον μέτοχο. 
 

Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των Ιδίων Κεφαλαίων πλέον των δανείων μειωμένης 
εξασφάλισης, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης.  

 
Αναφέρεται ότι τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας είναι αρνητικά, καθώς κατά την χρήση της τα κόστη είναι 

σημαντικά και υπερβαίνουν τις πραγματοποιηθέντες πωλήσεις. Η Εταιρεία με τις δράσεις που θα λάβει αναμένει 
να εξορθολογήσει την ύπαρξη αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων.  

 

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

Η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και η αποκατάσταση ομαλών ρυθμών λειτουργίας της αγοράς, 
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάκαμψή της. Η δραστηριότητα του τραπεζικού τομέα μετά τη νέα 

ανακεφαλαιοποίηση, αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τον καθορισμό τη τάσης της ελληνικής οικονομίας.   
 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αξιολογεί τις υφιστάμενες συνθήκες με πρόβλεψη και 

συνεχή αξιολόγηση των μελλοντικών επενδυτικών και λειτουργικών αναγκών και άμεση προσαρμογή όπου 
απαιτείται του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (business plan), με στόχο την αύξηση της λειτουργικής 

αποδοτικότητας και την επέκταση του πελατολογίου. 
 

 (Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και 

των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 (βλ. σημείωση 9.20). 
 

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 ακόλουθες: 
 

 Οι αγορές της BEATIFIC Α.Ε. που αφορούν σε τόκους του ΚΟΔ και λήψη υπηρεσιών αποθήκευσης από 

την συνδεδεμένη εταιρεία Y–Logimed ύψους € 36.197 το 2017 έναντι € 13.279 το 2016. 
 

 Οι αγορές της BEATIFIC A.E. που αφορούν σε μίσθωση της εταιρείας και κοινόχρηστες δαπάνες από την 

συνδεδεμένη εταιρεία Μητέρα ΑΕ ύψους € 10.371 έναντι € 10.275 το 2016. 

 
 Οι αγορές της BEATIFIC Α.Ε. που αφορούν σε μίσθωση της εταιρείας από την μητρική της εταιρεία 

Υγεια ΑΕ καθώς και άδειες χρήσης Microsoft ύψους € 7.906 το 2017 έναντι € 6.000 το 2016. 

 
(ΣΤ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Για τη χρήση του 2017, η Εταιρεία λόγω της ύπαρξης ζημιών δεν προβαίνει σε διανομή μερίσματος. 
 
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017 έχει αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.beatific.gr. 

http://www.beatific.gr/
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(Ζ) ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

1. Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

Στον τομέα του Ανθρωπίνου Δυναμικού, η στρατηγική της Εταιρείας είναι:  

 

 η διατήρηση θέσεων εργασίας 

 η διατήρηση μισθών 

 η διατήρηση των παροχών 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει, ότι οι άνθρωποί της είναι το σημαντικότερο περιουσιακό κεφάλαιο. To 

ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, με κοινό όραμα, υλοποιεί τους επιχειρηματικούς στόχους και τον φέρνει 

πάντα στην κορυφή των εξελίξεων. Η προσέγγιση της εταιρείας είναι πάντα ανθρωποκεντρική, όπως και τα 

συστήματα και οι διαδικασίες που εφαρμόζει.  

Η Εταιρείας επενδύει στους εργαζόμενους της προσφέροντας τους εργασιακή ασφάλεια, εκπαίδευση, αξιολόγηση 
και πρόσθετες παροχές. 

 
2.Περιβαλλοντικά ζητήματα 

Η προσπάθεια της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των 
κανόνων, των απαιτούμενων ρυθμίσεων και τη λήψη των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων. Εκφράζεται και από 

την δέσμευσή της να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων της. Τα μέτρα και οι αρχές του 

Εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα: 

 

 Βελτίωση της διαχείρισης των καταλοίπων με την προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης, 

επαναχρησιμοποίησης ή αξιοποίησης.  
 Έλεγχος της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας.  

 Πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, ακόμα και τυχαίας.  

 Εκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις 

ανάγκες του κάθε εργαζόμενου. 

 

 
Μαρούσι, 24 Απριλίου 2018 

 

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 

 
 

 

Ανδρέας Καρταπάνης 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

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

2017 

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 «BEATIFIC Α.Ε..» στις 

24.04.2018 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.beatific.gr. 

 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

Ποσά σε €  Σημ. 31/12/2017 31/12/2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
 

  

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού   
 

  

Ενσώματα Πάγια 9.1 42.358 38.771 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.2 20.155 23.606 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού   9.3 580 0 

Σύνολο   63.093 62.376 

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού       

Αποθέματα 9.4 102.204 87.260 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9.5 45.636 35.966 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 9.6 16.363 61.532 

Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες 
καταθέσεις 

9.7 58.868 234.037 

Σύνολο   223.071 418.795 

    
 

  

Σύνολο Ενεργητικού   286.163 481.172 

    
 

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
 

  

Ίδια Κεφάλαια   
 

  

Μετοχικό κεφάλαιο 9.8 639.000 639.000 

Αποτελέσματα εις νέον   (1.319.389) (1.079.479) 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής   (680.389) (440.479) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   0 0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   (680.389) (440.479) 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
 

  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 9.9 3.650 2.427 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 9.10 600.000 600.000 

Σύνολο   603.650 602.427 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
 

  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.11 96.109 59.187 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9.12 266.793 260.037 

Σύνολο   362.902 319.224 

Σύνολο Υποχρεώσεων   966.552 921.651 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   286.163 481.172 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  

http://www.beatific.gr/
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1. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

Ποσά σε €  Σημ. 31/12/2017 31/12/2016 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες       

Πωλήσεις 9,13 257.577 209.650 

Κόστος πωληθέντων 9.14 (81.466) (29.904) 

Μικτό Κέρδος   176.111  179.746  

Έξοδα διοίκησης 9.14 (81.218) (77.230) 

Έξοδα διάθεσης 9.14 (309.339) (309.678) 

Λοιπά έσοδα 9.15 5.020 2.845 

Λοιπά έξοδα 9.15 7 (817) 

Λειτουργικό κέρδος   (209.419) (205.134) 

Χρηματοοικονομικά κόστη 9.16 (30.491) (27.523) 

Κέρδη προ φόρων   (239.909) (232.657) 

Φόρος εισοδήματος 9.17 0  0  

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

  (239.909) (232.657) 

 

 

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

        

Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους    (239.909) (232.657) 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από φόρους   0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 
φόρων 

  (239.909) (232.657) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων   

Ποσά σε € 
Αριθμός 

Μετοχών

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Κέρδη εις Νέον 

Ίδια κεφάλαια 

αποδιδόμενα 

στους ιδιοκτήτες 

της μητρικής

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2016 2.400 24.000 (840.057) (816.057) (816.057)

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 61.500 615.000 0 615.000 615.000 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 (6.765) (6.765) (6.765)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 61.500 615.000 (6.765) 608.235 608.235 

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 (232.657) (232.657) (232.657)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 (232.657) (232.657) (232.657)

Υπόλοιπο την 31/12/2016 63.900 639.000 (1.079.479) (440.479) (440.479)

Υπόλοιπο την 1/1/2017 63.900 639.000 (1.079.479) (440.479) (440.479)

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 (239.909) (239.909) (239.909)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 (239.909) (239.909) (239.909)

Υπόλοιπο την 31/12/2017 63.900 639.000 (1.319.389) (680.389) (680.389)
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

Ποσά σε €    31/12/2017 31/12/2016 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα   (239.909) (232.657) 

Προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις   8.197  7.849 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού   1.223  2.427 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   30.491  27.523 

Σύνολο προσαρμογών   39.911  37.800  

        

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τος μεταβολές 
του κεφαλαίου κίνησης 

  (199.999) (194.857) 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης       

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων   (14.944) 78.495  

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων   (10.249) 48.218  

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού   45.169  65.598  

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)   42.260  (607.823) 

    62.235  (415.512) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   (137.764) (610.369) 

Καταβληθέντες τόκοι   (29.072) (20.152) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   (166.836) (630.521) 

        

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορές ενσώματων παγίων   (8.334) (3.696) 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   (8.334) (3.696) 

        

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Έκδοση κοινών μετοχών   0  615.000  

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου   0  (6.765) 

Δάνεια πληρωθέντα   0  (400.000) 

Δάνεια αναληφθέντα από συνδεδεμένα μέρη   0  600.000  

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   0  808.235  

        

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   (175.169) 174.018  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

  234.037  60.019  

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

  58.868  234.037  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  
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5. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

 
Η Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «BEATIFIC ΑΕ», ιδρύθηκε το 2013 από την ιδιωτική κλινική Δ.Θ.Κ.Α. 

ΥΓΕΙΑ Α.Ε, έχει την έδρα της στο Δήμο Αμαρουσίου στην οδό Ιπποκράτους 21 και Ερυθρού Σταυρού και 

δραστηριοποιείται στο χώρο των ιατρικών καλλυντικών. 
 

Την 31 Δεκεμβρίου 2017 η εταιρεία απασχολούσε 4 υπαλλήλους συνολικά.  

 
Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της εισηγμένης στο ΧΑ 

εταιρείας Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Την 31/12/2017 το ποσοστό συμμετοχής 
του ΥΓΕΙΑ ΑΕ στην Εταιρεία ανέρχεται σε 100%. 
 

6. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 

 
6.1 Δήλωση Συμμόρφωσης 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2017 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η 

Iανουαρίου 2017 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας (going concern) αφούν ληφθούν υπόψην οι δράσεις της παράγραφου 10.4 και είναι 

σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί 
από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 

την 31.12.2017. 
 

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 σχετικές λογιστικές 
αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται κάτωθι στη Σημείωση 7, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες 

τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 
 

6.2 Βάση Επιμέτρησης  
 

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

 
6.3 Νόμισμα Παρουσίασης 

 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος 

οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

 
6.4 Χρήση Εκτιμήσεων  

 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση 

κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της 

Διοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, 
το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης για ορισμένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις 

παρουσιαζόμενες εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
 

Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία και 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων που 

θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν το 

μέλλον και ως συνέπεια, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους 
λογιστικούς υπολογισμούς. 

 
Οι τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι εκτιμήσεις και οι 

παραδοχές έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 8. 
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6.5 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

 
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 

στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
 

6.6 Αλλαγή στις Λογιστικές Πολιτικές 

 
Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 
31.12.2016, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 01.01.2017. Στην 

παράγραφο 6.6.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί 
από την 1η Ιανουαρίου 2017, καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 

2017, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο 6.6.2 παρουσιάζονται τα 

πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν 
ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

 
6.6.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 
01/01/2017 ή μεταγενέστερα. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών 
καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι 

οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που 

προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη 

Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται 

στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-

2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση η οποία περιλαμβάνεται στον κύκλο 

αυτόν και δεν έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι 
η εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση 

στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Οι λοιπές τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κύκλο 
και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 αναλύονται 

στην ακόλουθη ενότητα. 
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6.6.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 
 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο 
Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα 

ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά 

αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία έχει εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις και δεν έχει σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. Η Εταιρεία θα  
εφαρμόσει το καινούργιο Πρότυπο χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης και προέβη κατά 

την ημερομηνία αναφοράς σε αξιολόγηση του αντίκτυπου της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. 

 
 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο 

είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις 

αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι 
βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας 

πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας 
ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ 

κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό 
χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», 

το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Η 

Εταιρεία έχει εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις και δεν έχει 
σημαντική επίδραση.  Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης 

ισχύος την 01/01/2018. 
 

 Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 
ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 

εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία 
δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα 

ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να 

αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η Εταιρεία έχει εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις και δεν έχει σημαντική επίδραση. Τα 

ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε 

συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της 
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διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση 

Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 
επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να 

αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους 
τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις 

ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του 

νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 

ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του 
έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 

εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής 
(«ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει 

πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
 

Το πρότυπο θα επηρεάσει κυρίως το λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων της Εταιρείας. Κατά 

την ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία διαθέτει μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις ύψους € 88.776.  
Η Διοίκηση βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης του κατάλληλου λογιστικού χειρισμού ανά λειτουργική 

μίσθωση και του ποσοτικού προσδιορισμού της επίδρασης από την υιοθέτηση του νέου Προτύπου. Τα 
τελικά συμπεράσματα από την ως άνω αξιολόγηση, θα οριστικοποιηθούν το προσεχές διάστημα. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-
2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο 
αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι 

εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα 

ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Η Εταιρεία θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2018. 

 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής 

βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. 

Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό 
συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η 

τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων 
κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους 

που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε 

συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για 
υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας 

πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από 
διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
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επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 

ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες 

κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε 
ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να 

πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη 

χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα 
κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω 

Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει 

ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και 

Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. 
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των 

μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 
καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. 
Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα 

προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος 

ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 
έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
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Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-

2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο 

αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών 
σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για 

χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού 

επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 

«Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά 
δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. 

Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον 

οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων 
εισοδήματος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, 

αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος 

Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές 

παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την 
εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος 

καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των 
οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν 

καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες 

καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει 
ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, 

συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης 
επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και 

καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις 

Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, 

καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την 
αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε 

σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την 
επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 

Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα 

περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 

αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά 
ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου 

βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων 
ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας 

ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της 
χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 

17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που 
κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν 

και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 

7. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

 

7.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος  

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 

παρουσίασης της εταιρείας. 
 

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 στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 
 

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.  

 
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση 

τέλους χρήσης νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθμισης 

ταμειακών ροών απεικονίζονται στα ίδια κεφάλαια. 
 

7.2 Ενσώματα πάγια 

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 
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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 Εσόδων ως έξοδο, κατά το 

χρόνο πραγματοποίησής τους. 
 

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 και κτιριακές εγκαταστάσεις 12 έτη 

Μεταφορικά Μέσα 8 έτη 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 5 - 10 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.  

 
7.3 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

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 τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 

αυτών η οποία ανέρχεται σε 10 έτη και καταχωρούνται ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Οι 
δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται.  
 

7.4 Απομείωση Αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

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. 
 

Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της χρήσης. Αναφορικά με τα 

υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού, σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης εξετάζεται εάν 
υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης. Μια ζημιά απομείωσης αναστρέφεται εάν υπάρξει μια αλλαγή στην 

εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού. Μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του 
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στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την λογιστική αξία (μετά από αποσβέσεις) με την οποία θα 

παρουσιάζονταν εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. 
 

7.5 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 στοιχεία του ενεργητικού 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.   
 

7.6 Αποθέματα  

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 
κόστος των εμπορευμάτων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο 

τρέχον σημείο εναπόθεσης. Το κόστος των εμπορευμάτων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των εμπορευμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης ή το εκτιμώμενο κόστος 

αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την 
πώλησή τους. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο. 

 

7.7 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 στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Αποτελεί πολιτική της εταιρείας να μην διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι 
να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. 

 

7.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, 
προθεσμιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας 

επενδύσεις. Η εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και 
χαμηλού ρίσκου με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τον σκοπό της 

σύνταξης των Καταστάσεων Ταμειακών Ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και 

καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 
 

7.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Η 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την 

αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. 
 

(α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 

Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων, 
καθαρά από φόρους. 
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(β) Μερίσματα μετοχών 

Τα μερίσματα μετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που εγκρίνονται από την Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

 
7.10 Δάνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 

σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται 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. 

 
7.11 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους.  
 

 

 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 κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές 

τους δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους 

φορολογικούς συντελεστές. 
 

 Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος 

Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά βάρη ή 

οφέλη που προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 
αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της 

υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν 
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, 

εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στη χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 

υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν 
τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Σε 

περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών 
εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης 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 
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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. 
 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 
ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της 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. 
 

Η εταιρεία δεν έχει αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση. 
 

7.12 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 στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της καθορισμένης 

παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης 
πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).  

 

Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις του προγράμματος καθορισμένων παροχών που σχετίζονται με το κόστος 
τρέχουσας απασχόλησης και το χρηματοοικονομικό κόστος από τόκους αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων, ενώ τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από επανεκτιμήσεις λόγω 
μεταβολών των παραδοχών, καταχωρούνται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων. 

 

Το επιτόκιο προεξόφλησης των καθορισμένων υποχρεώσεων μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
προσδιορίζεται με αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς, υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων κατά τη λήξη 

της περιόδου αναφοράς.  
 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν 

τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο 
δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 

αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία της 

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 
 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη 

υποχρέωση. 
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7.13 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν: 
 Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 

παρελθόντος, 

 Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης,  

 Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις 
καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να 

διακανονιστεί μια υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται. 
 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της 

διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας 

αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για τη 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 στοιχεία 

του ενεργητικού και στις 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 στοιχείου του ενεργητικού θεωρούνται ενδεχόμενες 
απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

 
7.14 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 
εξής: 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη. 

 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων σε δεδουλευμένη βάση. Οι 

πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις μεταφέρονται στην Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε 

δεδουλευμένη βάση. 

 
7.15 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 αυτής. 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. 
 

7.16 Μισθώσεις 

Η Εταιρεία είναι ο μισθωτής: 

(α) Λειτουργικές μισθώσεις 
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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) Χρηματοοικονομικές μισθώσεις 

Μισθώσεις παγίων όπου η εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της 
ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι χρηματοοικονομικές 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 στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της χρήσης κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. Τα πάγια για τα 

οποία έχουν συναφθεί χρηματοοικονομικές 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 δεν έχει συνάψει χρηματοοικονομικές μισθώσεις. 
 

8. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις της διοίκησης 

 

(α) 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 την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 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.  
 

 Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων 

 
Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31.12.2017 η 

Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού (Βλέπε Σημείωση 7.2 & 7.3). 
 

 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 το συνολικό προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος, όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης, απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο 

προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη 

φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει 

αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη 
φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. 

 
 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 
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επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής 

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

 
 Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

 

Η εταιρεία δεν εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών της.  
 

 

9. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων   

 

9.1 Ενσώματα πάγια 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, η Εταιρεία δαπάνησε ποσό € 8,3 χιλ., για αγορά ενσώματων 
παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο κατασκευές επίπλων.  

 

Ποσά σε €  
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήματα 

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 1/1/2016 30.700  325  19.881  50.906  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (5.405) (325) (5.703) (11.433) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2016 25.296 0 14.178 39.473 

Προσθήκες 0 0 3.696 3.696 

Αποσβέσεις περιόδου (2.594) 0  (1.804) (4.398) 

Λογιστική Αξία την 31/12/2016 30.700 325 23.577 54.602 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (7.999) (325) (7.507) (15.831) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2016 22.701 0 16.069 38.771 

          

  
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 
Μηχανήματα 

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 1/1/2017 30.700  325  23.577  54.602  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (7.999) (325) (7.507) (15.831) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2017 22.701 0 16.069 38.771 

Προσθήκες 0 0 8.334  8.334 

Αποσβέσεις περιόδου (2.594) 0  (2.152) (4.746) 

Λογιστική Αξία την 31/12/2017 30.700 325 31.911 62.936 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (10.593) (325) (9.660) (20.577) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2017 20.107 0 22.251 42.358 

 

 

 

9.2 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της 31.12.2017 και 31.12.2016 αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε €  
Εμπορικά 
Σήματα  

Λογισμικά 
Προγράμματα 

Σύνολα 

Λογιστική Αξία την 1/1/2016 100 37.890 37.990  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (100) (10.834) (10.934) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2016 0 27.057 27.057 

Αποσβέσεις περιόδου 0 (3.451) (3.451) 

Λογιστική Αξία την 31/12/2016 100 
              

37.890    
37.990 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (100) (14.285) (14.385) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2016 0 23.606 23.606 
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Ποσά σε €  
Εμπορικά 
Σήματα  

Λογισμικά 
Προγράμματα 

Σύνολα 

Λογιστική Αξία την 1/1/2017 100 37.890 37.990 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (100) (14.285) (14.385) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2017 0 23.606 23.606 

Αποσβέσεις περιόδου 0  (3.451) (3.451) 

Λογιστική Αξία την 31/12/2017 100 
              

37.890    
37.990 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (100) (17.736) (17.836) 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2017 0 20.155 20.155 

 

9.3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

 

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Εγγυήσεις 580 0 

Καθαρή Λογιστική Αξία 580 0 

 

9.4 Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Έτοιμα προϊοντα 34.201 30.475 

Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα 84.923 56.785 

Σύνολα 119.124 87.260 

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα και κατεστραμμένα 
αποθέματα περιόδου 

(16.920) 0 

Καθαρή Λογιστική Αξία 102.204 87.260 

      

Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα και κατεστραμμένα 
αποθέματα 

    

      

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Υπόλοιπο ανοίγματος  0 0 

Προσθήκες (16.920) 0 

Υπόλοιπο κλεισιματος (16.920) 0 

 

Η εταιρεία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. 
 

9.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

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

 

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 26.366 16.696 

Εμπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 19.270 19.270 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 45.636 35.966 

Σύνολα 45.636 35.966 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 45.636 35.966 

Σύνολα 45.636 35.966 
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Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρούνται ποσά βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 

βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η 
λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 
Η ενηλικίωση των πελατών που δεν έχουν υποστεί απομείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα 26.366 16.696 

> 360 ημέρες 19.270 19.270 

Σύνολο 45.636 35.966 

 

9.6 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής : 

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 10.344 14.885 

Προπληρωθέντα έξοδα 6.019 46.647 

Σύνολα 16.363 61.532 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 16.363 61.532 

 

9.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:  

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Μετρητά στο ταμείο 1.057 1.000 

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 57.811 233.037 

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 58.868 234.037 

      

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 58.868 234.037 

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 58.868 234.037 

 
Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν 0,32%.  

 

9.8 Μετοχικό κεφάλαιο 

Την 31η Δεκεμβρίου 2017 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες τριάντα εννέα 
χιλιάδες ευρώ (€ 639.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρουμένο σε εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες 

(63.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) η κάθε μία. 

 

Ποσά σε €  Αριθμός μετοχών 
Ονομαστική 

αξία 
Αξία κοινών μετοχών 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2016 2.400 10 24.000 

     -Κοινές 61.500 10 615.000 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2016                     63.900 10                             639.000 

        

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2017 63.900 10                             639.000 

    

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2017 63.900 10 639.000 

 
Με την από 13 Μαρτίου 2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων λήφθηκε η απόφαση μείωσης του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 10 ευρώ 
σε 0,60 ευρώ για κάλυψη μέρους ζημιών παρελθουσών χρήσεων και παράλληλη αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 930.000,00 Ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών 

από τη μοναδική Μέτοχο της Εταιρείας ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ και με συμμετοχή στην εν λόγω αύξηση, της 
εταιρείας Y-LOGΙMED ΑΕ με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεών της από την Εταιρεία από το εκδοθέν Κοινό 
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Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας καθώς και με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 765.000€ εκ του 

συνολικού ποσού των 930.000€ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Κατ’ αυτό τον τρόπο και προς 
συμμόρφωση με τις επιταγές του άρθρου 48 του κ.ν.2190/1920, τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας έχουν 

ανέλθει σε ποσοστό άνω του 10% του μετοχικού κεφαλαίου. 
 

 

9.9 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η εταιρεία έχει τη νομική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ απαξ αποζημείωσης κατά την 

ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Για το το 2017 η 

πρόβλεψη αποζημείωσης του προσωπικού ανέρχεται σε 3.650 Ευρώ έναντι 2.427 Ευρώ της προηγούμενης 
χρήσης. 

 
9.10 Δανειακές υποχρεώσεις 

Τα δάνεια της Εταιρείας καθώς και οι ημερομηνίες λήξης τους αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 600.000 600.000 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 600.000 600.000 

 

Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων, έχουν ως εξής : 
 

Ποσά σε €      

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2017 
Δάνεια από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

Δανειακές 
Υποχρεώσεις 

Μεταξύ  2 ετών και  3 ετών 300.000 300.000 

Μεταξύ  3 ετών και  4 ετών 300.000 300.000 

  600.000 600.000 

Ποσά σε €      

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2016 
Δάνεια από 

συνδεδεμένα 
μέρη 

Δανειακές 
Υποχρεώσεις 

Μεταξύ  3 ετών και  4 ετών 300.000 300.000 

Μεταξύ  4 ετών και  5 ετών 300.000 300.000 

  600.000 600.000 

 
Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού της εταιρείας για τη χρήση 2017 είναι 4,80% (2016: 

5,18%). 

 
9.11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

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

εξής: 
 

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Προμηθευτές 20.644 1.270 

Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 75.465 57.917 

Σύνολο 96.109 59.187 

 
Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως τη μητρική εταιρία Υγεία Α.Ε. και τη συνδεδεμένη 

εταιρεία Y-Logimed. 
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9.12 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής : 

 

 

 

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 118.494 33.798 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  6.734 3.018 

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους  4.203 1.804 

Δεδουλευμένα έξοδα 6.498 10.146 

Λοιπές υποχρεώσεις 130.863 211.271 

Σύνολο 266.793 260.037 

 

Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως τη μητρική εταιρία Υγεία Α.Ε. και τη συνδεδεμένη 

εταιρεία Μητέρα Α.Ε.  

 

9.13 Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Πωλήσεις προϊόντων 257.577 209.650 

Σύνολα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 257.577 209.650 

Σύνολα από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 

Σύνολο 257.577 209.650 

 

9.14 Έξοδα ανά λειτουργία 

Τα έξοδα αναλύονται ως εξής σε κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης : 

 

 
 
 

 
9.15 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τη χρήση έχουν ως εξής: 

 
Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Λοιπά έσοδα 5.020 2.845 

Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 5.020 2.845 

 

Ποσά σε € 
Κόστος 

Πωληθέντων

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Κόστος 

Πωληθέντων

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 0 25.959 87.603 113.563 0 28.149 54.946 83.095

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 81.466 0 0 81.466 25.042 0 0 25.042

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 0 4.746 0 4.746 0 4.398 0 4.398

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 0 3.451 0 3.451 0 3.451 0 3.451

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 21.639 52.902 74.541 13.207 69.049 82.256

Έξοδα τηλεπικοινωνιών 0 0 445 445 0 0 499 499

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 0 9.536 8.803 18.339 0 8.174 7.546 15.720

Φόροι και τέλη 0 3.018 2.634 5.652 0 12.029 6.948 18.978

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0 4.862 0 0 4.862

Έπισκευές και συντηρήσεις 0 2.898 6.315 9.213 0 1.932 5.049 6.981

Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 0 0 144.860 144.860 0 0 163.258 163.258

Λοιπά έξοδα 0 9.970 3.433 13.403 0 5.889 920 6.810

Έξοδα μεταφοράς 0 0 2.343 2.343 0 0 1.463 1.463

Σύνολο 81.466 81.218 309.339 472.023 29.904 77.230 309.678 416.812

31/12/2017 31/12/16
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Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης για τη χρήση έχουν ως εξής: 

 
Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 0 557 

Λοιπά έξοδα (7) 260 

Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης (7) 817 

 

 

9.16 Χρηματοοικονομικά κόστη   

Τα χρηματοοικονομικά κόστη αναλύονται ως εξής : 

 

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Tόκοι ομολογιακών δανείων 28.791 25.905 

Λοιποί τόκοι έξοδα 1.700 1.619 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 30.491 27.523 

 

9.17 Φόρος εισοδήματος 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις ελληνικές 

επιχειρήσεις ορίστηκε στο 29% για το 2015 και έπειτα.  
 

Για τις χρήσεις 2014 έως και 2016, η Εταιρεία υπάχθηκε σε ειδικό φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε από 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 2238/1994 και το άρθρο 65Α του 
Ν.4174/2013 και έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. Σημειώνεται ότι σύμφωνα 

με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1006/2016 οι εταιρείες που έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν 
εξαιρούνται από τη διενέργεια του τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η 

Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι, σε ενδεχόμενους μελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές αρχές, 

εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές με σημαντική επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις.   

 
Για τη χρήση 2017 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη 

και δεν αναμένεται κατά την ολοκλήρωσή του να προκύψουν διαφορές με ουσιώδη διαφοροποίηση στις 

φορολογικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με την πρόσφατη 
σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση των φορολογικών πιστοποιητικών, ισχύει για τις χρήσεις 2016 

και εφεξής, σε προαιρετική βάση. 
 

9.18 Δεσμεύσεις 

Η εταιρεία μισθώνει γραφεία και αποθήκες με λειτουργικές μισθώσεις που έχουν διάφορους όρους, ρήτρες 
αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. Τα μελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα συνολικά μισθώματα 

σύμφωνα με τις συμβάσεις των λειτουργικών και χρηματοδοτικών μισθώσεων έχουν ως εξής: 

 
Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις     

Εντός 1 έτους 15.720 15.720 

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 54.645 62.880 

Άνω των  5 ετών 18.411 35.721 

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 88.776 114.321 

 
 

9.19 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

 
Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις 

 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2014-2017. 
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Για την ανωτέρω ανέλεγκτη φορολογικά χρήση, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Διοίκηση θεωρεί ότι τυχόν 
ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση στα 

αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της εταιρείας. 
 

 

Σημαντικές Δικαστικές εκκρεμότητες 
 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις εις βάρος της εταιρείας. 

 

9.20 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές  

 
Οι ακόλουθοι πίνακες απεικονίζουν τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου Υγεία και 

του Ομίλου MIG. 
 

Οι συναλλαγές με τον Όμιλο Υγεία που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς είναι: 

 

Ποσά σε €  

 
 

Πωλήσεις Εμπορ./Υπηρεσίες 
& Λοιπά Έσοδα 

31/12/2017 31/12/2016 

Μητρική 364 319 

Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη 2.638 (3.393) 

Σύνολα 3.002           (3.074) 

 

 

 

Ποσά σε €  

 
 

Αγορές 
Εμπορευμάτων/Υπηρεσιών 
& Λοιπές Δαπάνες 

31/12/2017 31/12/2016 

Μητρική 7.906               6.000 

Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη 46.568            23.554 

Σύνολα 54.474 29.554 

 

Ποσά σε €  
  

Απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Μητρική 8.000 8.000 

Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη 11.270 11.270 

Σύνολα 19.270 19.270 

Ποσά σε €  
  

Υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Μητρική 98.614 20.035 

Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη 695.346 678.879 

Σύνολα 793.960 698.914 

 

Επίσης, οι συναλλαγές με τον όμιλο MIG που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς είναι: 
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Ποσά σε €  

 
 

Αγορές 
Εμπορευμάτων/Υπηρεσιών & 
Λοιπές Δαπάνες 

31/12/2017 31/12/2016 

Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη 85.578 125.963 

Σύνολα 85.578 125.963 

   Ποσά σε €  

 
 

Απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη 4.370 167.348 

Σύνολα           4.370 167.348 

   Ποσά σε €  

 
 

Υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη 109.813 154.465 

Σύνολα 109.813 154.465 

 
 

10. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων  

Η εταιρεία αξιολογεί την έκθεσή της στους 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.  

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η κάτωθι: 
 

 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 Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών 
χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας 

μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς.  
Επιδίωξη της εταιρείας είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και 

των τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των 

επιτοκίων. Η εταιρεία παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική της στρατηγική. 
Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις 

χρηματοδοτικές της ανάγκες. Επίσης, πολιτική της είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεση του στο κίνδυνο 
ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες 

χρηματοδοτήσεις έχουν κατά βάση σταθερό επιτόκιο. 
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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% (2016: +/-1%). 
 

Κίνδυνος επιτοκίου Μεταβλητή Μεταβλητή 

  1% -1% 1% -1% 

Ανάλυση ευαισθησίας 31/12/2017 31/12/2016 

Ποσά σε € '000         
          
Αποτέλεσμα χρήσης (προ 
φόρων) 

 (6.000)  6.000   (5.000)  5.000  

Καθαρή Θέση  (6.000)  6.000   (5.000)  5.000  

 

 

10.2 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 
Η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο 

πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των 
απαιτήσεων του πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν επισφαλείς. Για την 

παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που 
ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν 

προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες που θεωρούνται επισφαλείς, 

επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και για τη ζημία που εκτιμάται 
ότι θα προκύψει από αυτές, σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη απομείωσης. O μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος 

στον οποίο εκτίθεται η εταιρεία είναι η απεικονισμένη κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών 
καταστάσεων λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της.   

 

Για τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, η εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης. 

 

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

του ενεργητικού τα οποία την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε €  31/12/2017 31/12/2016 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα  58.868   234.037  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  45.636   35.966 

Σύνολο  104.504  270.003  

 

10.3 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

 
Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

μακροπρόθεσμων 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 

μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται 
μηνιαία. 

 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31.12.2017 αναλύεται ως εξής: 

 
 

 

 
  31/12/2017 

Ποσά σε €  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

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

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  -   -   600.000   -  

Εμπορικές υποχρεώσεις  96.109   -   -   -  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  266.793   -   -   -  

Σύνολο  362.902   -   600.000   -  
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  31/12/2016 

Ποσά σε € '000 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

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

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  -   -   600.000   -  

Εμπορικές υποχρεώσεις  59.187   -   -   -  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  260.037   -   -   -  

Σύνολο  319.224   -   600.000   -  

 
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. 
 

 
10.4 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

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

 

 να εξασφαλίσει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητά τους (going-concern) και 

 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα, αναλογικά με 

το επίπεδο κινδύνου. 
 

Η εταιρεία ορίζει το ποσό του Κεφαλαίου σε σχέση με τη 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 στοιχείων του ενεργητικού αλλάζουν, προκειμένου να διατηρεί μια αποτελεσματική 
κεφαλαιακή δομή αποφεύγοντας την υπερβολική μόχλευση. Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο.  
 

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας για τη χρήση 2017 είναι αρνητικά και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητάς της. 
Παράλληλα, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό € 
139.832 με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των 

συμβατικών της υποχρεώσεων. 
 

Με την από 13 Μαρτίου 2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων λήφθηκε η απόφαση μείωσης του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 10 ευρώ 
σε 0,60 ευρώ για κάλυψη μέρους ζημιών παρελθουσών χρήσεων και παράλληλη αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 930.000,00 Ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών 
ποσού 165.000 Ευρώ από τη μοναδική Μέτοχο της Εταιρείας ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ και με συμμετοχή στην εν 

λόγω αύξηση, της εταιρείας Y-LOGΙMED ΑΕ, με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεών της από την Εταιρεία από το 

εκδοθέν Κοινό Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας καθώς και με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 
765.000 Ευρώ εκ του συνολικού ποσού των 930.000 Ευρώ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την ως 

άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τα ιδία κεφάλαια της Εταιρίας είναι θετικά και επομένως δεν τίθεται 
θέμα εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
Παράλληλα, η διοίκηση έχει καταρτίσει επιχειρηματικό πλάνο για την ενίσχυση της ρευστότητας και την 

απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας. Στόχος είναι η προώθηση των προϊόντων της εταιρείας και η επιτυχής 

αύξηση των πωλήσεών της.  
 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω γεγονότων, αλλά και δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν έχει λάβει καμία ένδειξη ότι 
οι δράσεις που έχει σχεδιάσει (και που αναλύονται ανωτέρω) δεν θα ολοκληρωθούν επιτυχώς, εκτιμάται ότι 

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

μηνών.  
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Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρείας 

 

Η διοίκηση της εταιρείας κρίνει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία 

 
Στον κλάδο των ιατρικών καλλυντικών ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος.  

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο στρέφονται στην αναζήτηση νέων τεχνολογιών και 
συστατικών, προκειμένου να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα των 

αναγκών του καταναλωτικού κοινού. 

 
Η εταιρεία, ως μέλος του Ομίλου Υγεία, ο οποίος διατηρεί ηγετική θέση στο χώρο της ιδιωτικής παροχής 

υπηρεσιών υγείας, έχει το πλεονέκτημα της άμεσης εφαρμογής των νέων ανακαλύψεων της ιατρικής 
επιστήμης, διαρκών μελετών και τελική εφαρμογή αυτών στην παραγωγή των προϊόντων της. 

 

11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

Εντός του Α΄τριμήνου 2018 η εταιρεία προχώρησε σε μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου με αντίστοιχη 
μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 10 ευρώ σε 0,60 ευρώ για κάλυψη μέρους των ζημιών 

παρελθούσας χρήσεως και παράλληλα προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι του 

ποσού των 930.000,00 Ευρώ με συμμετοχή της μητρικής ΔΘΚΑ Υγεία και της θυγατρικής εταιρείας Y-
LOGΙMED ΑΕ.   

 
 

Μαρούσι, 24 Απριλίου 2018 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ 
ΑΔΤ ΑΕ 140679 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΨΩΝΗ 
ΑΔΤ ΑΗ 521062 

 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΟΥ 
ΑΔΤ ΑΙ 587848 

 
 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑ 
ΑΔΤ ΑΝ 369703 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ  91232 – 
Α΄ΤΑΞΕΩΣ 

 


