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Έκθεςη διαχεύριςησ του Διοικητικού υμβουλύου
Κϑριοι Μϋτοχοι,
Έχουμε την τιμό να ςασ υποβϊλλουμε για ϋγκριςη, ςϑμφωνα με τον νϐμο και το καταςτατικϐ τησ
εταιρεύασ, τισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ για τη χρόςη που ϋληξε την 31 Δεκεμβρύου 2016 και οι
οπούεσ εύναι οι ακϐλουθεσ:
Κατϊςταςη Φρηματοοικονομικόσ Θϋςησ
Κατϊςταςη υνολικοϑ Ειςοδόματοσ
Κατϊςταςη Μεταβολών Ιδύων Κεφαλαύων
Κατϊςταςη Σαμιακών Ροών τησ χρόςεωσ
Επεξηγηματικϋσ ημειώςεισ ςχετικϊ με τισ χρηςιμοποιοϑμενεσ λογιςτικϋσ πολιτικϋσ και τισ
αναγκαύεσ επεξηγηματικϋσ πληροφορύεσ
Η εταιρεύα κατϊρτιςε οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ςϑμφωνα με τα Διεθνό Λογιςτικϊ Πρϐτυπα (Δ.Λ.Π.)
και τα Διεθνό Πρϐτυπα Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ (Δ.Π.Φ.Α.) οι οπούεσ περιλαμβϊνονται και
ςτισ ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ «ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΪΑΣΡΕΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛΛΑΔΑ-ΑΘΗΝΑ), η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου τησ
μητρικόσ εταιρεύασ «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.-ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΤΓΕΙΑ», η οπούα ςυμμετϋχει κατϊ 100% ςτο μετοχικϐ κεφϊλαιο τησ εταιρεύασ. Σα κονδϑλια
ενςωματώθηκαν με τη μϋθοδο τησ ολικόσ ενοπούηςησ. Οι λογιςτικϋσ αρχϋσ που ακολοϑθηςε η
εταιρεύα την τρϋχουςα χρόςη, αναφϋρονται λεπτομερώσ ςτισ ςημειώςεισ επύ των Ετόςιων
Οικονομικών Καταςτϊςεων τησ 31/12/2016 και δεν διαφϋρουν απϐ εκεύνεσ που ακολοϑθηςε η
εταιρεύα και κατϊ την προηγοϑμενη χρόςη, εκτϐσ και αν αναφϋρεται ρητϊ ςτισ ςημειώςεισ.
Επύςησ, θα ςασ ανακοινώςουμε τα πεπραγμϋνα τησ διούκηςησ τησ εταιρεύασ για την τριακοςτό
πϋμπτη εταιρικό χρόςη, θα εκθϋςουμε τα ακϐλουθα ςχετικϊ με την δραςτηριϐτητϊ, την οικονομικό
θϋςη και την προβλεπϐμενη πορεύα τησ εταιρεύασ.
Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ εταιρεύασ ςυντϊχθηκαν ςϑμφωνα με τα Διεθνό Λογιςτικϊ
Πρϐτυπα κατ’ εφαρμογό των ϊρθρων 134 & 135 του Κ.Ν. 2190/20 και τα Διεθνό Πρϐτυπα
Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ.
1. Εξϋλιξη και επιδόςεισ τησ περιόδου αναφορϊσ.
α. Εξϋλιξη εργαςιών
Όπωσ προκϑπτει απϐ τισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ο κϑκλοσ εργαςιών τησ εταιρεύασ ϋφθαςε ςτο
ποςϐ των 3.265.393,11€ ϋναντι ποςοϑ 3.756.456,83€, κατϊ την προηγοϑμενη χρόςη
παρουςιϊζοντασ μεύωςη 13,07%.
β. Οικονομικό θϋςη - αριθμοδεύκτεσ
Σα βαςικϊ οικονομικϊ μεγϋθη τησ χρόςησ 2016 με παρϊθεςη των αντύςτοιχων τησ προηγοϑμενησ
εύναι τα ακϐλουθα:
31/12/2016

31/12/2015

58,81%

73,58%

45,27%

71,90%

i) Οικονομικόσ Διαρθρώςεωσ :
Κυκλοφοριακϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα
ϑνολο ενεργητικοϑ
Κυκλοφοριακϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Βραχυπρϐθεςμεσ υποχρεώςεισ
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ii) Αποδόςεωσ και Αποδοτικότητασ:
Μικτϊ αποτελϋςματα
Πωλόςεισ υπηρεςιών
EBITDA

-7,26%

5,39%

-1.042.775,00

-273.780,09

91

96

147

242

25,18%

46,44%

iii) Διαχειριςτικόσ πολιτικόσ :
Τποχρεώςεισ προσ προμηθευτϋσ
Αγορϋσ αποθεμϊτων και υπηρεςιών με
πύςτωςη
Απαιτόςεισ απϐ πελϊτεσ
Πωλόςεισ υπηρεςιών με πύςτωςη
Απαιτόςεισ απϐ πωλόςεισ υπηρεςιών
ϑνολο υποχρεώςεων
2. Πληροφορύεσ για τη χρόςη που ϋληξε
α. Φρεόγραφα
Η εταιρεύα δεν κατϋχει χρεϐγραφα.
β. Σαμιακϊ Διαθϋςιμα ςε υνϊλλαγμα
Η εταιρεύα δεν διατηρεύ ταμιακϊ διαθϋςιμα ςε ςυνϊλλαγμα.
γ. Ακύνητα
Η εταιρεύα δεν ϋχει ςτην κατοχό τησ ακύνητα.
δ. Ίδιεσ μετοχϋσ
Η εταιρεύα δεν κατϋχει ύδιεσ μετοχϋσ.
ε. Έρευνα και ανϊπτυξη
Η εταιρεύα δεν ανϊπτυξε ςημαντικό δραςτηριϐτητα ςτουσ τομεύσ ϋρευνασ και ανϊπτυξησ.
ςτ. Πληροφορύεσ για εργαςιακϊ και περιβαλλοντικϊ θϋματα
Η εταιρεύα κατϊ την 31.12.2016 απαςχολοϑςε 77 ϊτομα ϋναντι 63 ατϐμων ςτο τϋλοσ του 2015.
Βαςικό αρχό που διϋπει την λειτουργύα τησ εταιρεύασ αποτελεύ η διαρκόσ επιμϐρφωςη και
εκπαύδευςη του προςωπικοϑ και η ενύςχυςη τησ εταιρικόσ ςυνεύδηςησ ςε ϐλα τα επύπεδα των
λειτουργιών και δραςτηριοτότων του. ειρϊ ςχετικών επιμορφωτικών ςεμιναρύων
πραγματοποιόθηκε και κατϊ την διϊρκεια τησ χρόςησ 2016, καθώσ βαςικϐ μϋλημα τησ εταιρεύασ
εύναι η διαρκόσ επικαιροπούηςη τησ γνώςησ και η διατόρηςη του ςυνϐλου του προςωπικοϑ ςτην
αιχμό τησ ενημϋρωςησ.
Η εταιρεύα αναγνωρύζει την ανϊγκη για ςυνεχό βελτύωςη τησ περιβαλλοντικόσ επύδοςησ με βϊςη
τισ αρχϋσ τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ και ςε ςυμμϐρφωςη με τη νομοθεςύα και τα διεθνό πρϐτυπα
ςτοχεϑει ςε μύα ιςορροπημϋνη οικονομικό ανϊπτυξη ςε αρμονύα με το φυςικϐ περιβϊλλον.
Ακολουθώντασ τισ ανωτϋρω αρχϋσ, η εταιρεύα αςκεύ τισ δραςτηριϐτητϋσ τησ με τρϐπο που
εξαςφαλύζει αφενϐσ μεν την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, αφετϋρου δε την υγιεινό και την
αςφϊλεια των εργαζομϋνων τησ.
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ζ. υναλλαγϋσ με ςυνδεμϋνα μϋρη
Οι ςυναλλαγϋσ τησ εταιρεύασ με τα ςυνδεδεμϋνα μϋρη του Ομύλου κατϊ την ϋννοια του Δ.Λ.Π. 24,
ϋχουν γύνει με τουσ ςυνόθεισ ϐρουσ τησ αγορϊσ και εύναι οι ακϐλουθεσ:
ποςϊ ςε ευρώ
Πωλόςεισ
ε ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
Αγορϋσ
Απϐ ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
Απϐ Λοιπϊ υνδεδεμϋνα Μϋρη

31/12/2016 31/12/2015

339.429,51

384.340,69

227.902,17
960,00

216.018,47
3.168,00

Τπϐλοιπα τϋλουσ χρόςησ που προϋρχονται απϐ πωλόςεισ αγαθών και υπηρεςιών
Απαιτόςεισ
Απϐ ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
34.750,15
31.018,65
Τποχρεώςεισ
ε ςυγγενεύσ εταιρεύεσ

16.864,06

16.307,96

Οι ανωτϋρω ςυναλλαγϋσ ϋγιναν με βϊςη εμπορικοϑσ ϐρουσ τησ αγορϊσ.
Σα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου δεν ϋλαβαν αμοιβϋσ ςτην τρϋχουςα χρόςη 2016 και ςτην
προηγοϑμενη χρόςη 2015.
η. Κυριότεροι Κύνδυνοι και αβεβαιότητεσ
Η Εταιρεύα εκτύθεται ςε χρηματοοικονομικοϑσ κινδϑνουσ ϐπωσ κινδϑνουσ αγορϊσ, μεταβολϋσ ςε
ςυναλλαγματικϋσ ιςοτιμύεσ, επιτϐκιο, τιμϋσ αγορϊσ, πιςτωτικϐ κύνδυνο, κύνδυνο ρευςτϐτητασ,
κύνδυνο ταμειακών ροών και κύνδυνο εϑλογησ αξύασ απϐ μεταβολϋσ επιτοκύων. Παρϊ την αϑξηςη
του ΑΕΠ κατϊ 0,3% και τη μεύωςη τησ ανεργύασ, το κλύμα αςτϊθειασ παραμϋνει καθώσ η οικονομύα
επηρεϊζεται ςημαντικϊ απϐ τισ εξελύξεισ ςτισ διαπραγματεϑςεισ για το πρϐγραμμα οικονομικόσ
προςαρμογόσ μετϊ το 2018 ενώ διατηροϑνται οι κεφαλαιακού περιοριςμού, αν και βελτιωμϋνοι, για
δεϑτερο ςυνεχϐμενο ϋτοσ. Σο πρωτογενϋσ πλεϐναςμα οφεύλεται κυρύωσ ςτουσ αυξημϋνουσ
φορολογικοϑσ ςυντελεςτϋσ των ϋμμεςων φϐρων ενώ η χρηματοδϐτηςη των επιχειρόςεων
παραμϋνει ςε αρνητικό πορεύα.
ε αυτϐ το δυςμενϋσ κλύμα, ο κλϊδοσ παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ ϋχει να αντιμετωπύςει τισ μεγϊλεσ
καθυςτερόςεισ ςτην καταβολό των ληξιπρϐθεςμων οφειλών του ΕΟΠΤΤ και την παρϊταςη
εφαρμογόσ των μϋτρων περιοριςμοϑ τησ ςυνολικόσ δαπϊνησ για διαγνωςτικϋσ εξετϊςεισ, νοςόλια
και φυςικοθεραπεύεσ. Με τον Ν. 4172/2013 (Υ.Ε.Κ. Α’ 167/2013), ϊρθρο 100, παρ. 5 & 7,
καθορύςτηκαν κλιμακοϑμενα ποςοςτϊ εκπτώςεων επύ των οφειλών του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. για νοςηλεύα,
διαγνωςτικϋσ εξετϊςεισ και φυςικοθεραπεύεσ των αςφαλιςμϋνων του προσ τουσ ςυμβεβλημϋνουσ
με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ιδιώτεσ παρϐχουσ των ωσ ϊνω υπηρεςιών υγεύασ, υπϋρ του οργανιςμοϑ ωσ
επιςτροφό (rebate) για κϊθε μόνα. Περαιτϋρω, τϋθηκε ςε εφαρμογό αυτϐματοσ μηχανιςμϐσ
επιςτροφών (Claw back) δαπανών νοςηλεύασ, διαγνωςτικών εξετϊςεων και φυςικοθεραπεύασ. Οι
ςχετικϋσ διατϊξεισ προβλϋπουν ϐτι το υπερβϊλλον ποςϐ μεταξϑ των ςυνολικών δαπανών για
υπηρεςύεσ υγεύασ και του προϒπολογιςμοϑ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. αναζητεύται απϐ τουσ ςυμβεβλημϋνουσ
ιδιώτεσ παρϐχουσ, με εξαμηνιαύο υπολογιςμϐ και αφοϑ αφαιρεθοϑν τυχϐν επιςτροφϋσ (rebates)
τυχϐν ϊλλεσ εκπτώςεισ καθώσ και μη αποδεκτϋσ δαπϊνεσ και ςφϊλματα. Με την υπ’ αριθμ.
Γ3γ/ΓΠ/77011/30-10-2015 (ΥΕΚ Β’ 2391/06-11-2015) απϐφαςη του Αναπληρωτό Τπουργοϑ
Τγεύασ, παρατϊθηκε η εφαρμογό του rebate ςτουσ παρϐχουσ ϋωσ 31-12-2018.
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Η Εταιρεύα ϋχει προςφϑγει ςτο υμβοϑλιο τησ Επικρατεύασ για την ακϑρωςη των πιο πϊνω
υπουργικών αποφϊςεων και του εξουςιοδοτικοϑ νϐμου για το rebate και για το clawback. το τΕ
ϋχουν προςφϑγει επύςησ, ϐλεσ οι εταιρεύεσ μϋλη τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Υορϋων Πρωτοβϊθμιασ
Υροντύδασ Τγεύασ, του Πανελλόνιου υνδϋςμου Ιδιωτικών Διαγνωςτικών Εργαςτηρύων και του
υνδϋςμου Ελληνικών Κλινικών.
υναλλαγματικόσ κύνδυνοσ: Η ϋκθεςη ςε ςυναλλαγματικϐ κύνδυνο εύναι μηδαμινό διϐτι ϐλεσ οι
ςυναλλαγϋσ πραγματοποιοϑνται ςε ευρώ. Για την διαχεύριςη του ςυναλλαγματικοϑ κινδϑνου, η
οικονομικό διεϑθυνςη κϊνει ανϊλογεσ προβλϋψεισ ϐπου κρύνεται αναγκαύο.
Πιςτωτικόσ κύνδυνοσ: Ο πιςτωτικϐσ κύνδυνοσ αφορϊ κυρύωσ ςτουσ Πελϊτεσ και τισ λοιπϋσ
εμπορικϋσ απαιτόςεισ. Οι χονδρικϋσ πωλόςεισ γύνονται κυρύωσ ςε πελϊτεσ με μειωμϋνο βαθμϐ
απωλειών (Δημϐςια Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα και Ιδιωτικϋσ Αςφαλιςτικϋσ Εταιρεύεσ). Οι λιανικϋσ
πωλόςεισ γύνονται κυρύωσ εύτε τοισ μετρητούσ, εύτε μϋςω πιςτωτικών καρτών. Ενδεχϐμενεσ
καθυςτερόςεισ ςτην εύςπραξη απϐ Δημϐςια Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα αντιμετωπύζονται επαρκώσ απϐ
τη διατόρηςη χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων ταχεύασ ρευςτοπούηςησ.
Κύνδυνοσ ρευςτότητασ: Ο κύνδυνοσ ρευςτϐτητασ διατηρεύται ςε χαμηλϊ επύπεδα, με τον
κατϊλληλο ςυνδυαςμϐ χρηματικών διαθεςύμων και εγκεκριμϋνων τραπεζικών πιςτώςεων.
θ. Γεγονότα μετϊ την ημερομηνύα του Ιςολογιςμού
Δεν υπϊρχουν γεγονϐτα μετϊ την ημερομηνύα του Ιςολογιςμοϑ και μϋχρι ςόμερα που να
επηρεϊζουν ό να χρόζουν ιδιαύτερησ γνωςτοπούηςησ ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ. Η εταιρεύα
παραμϋνει προςηλωμϋνη ςτο ςτρατηγικϐ τησ ςτϐχο που εύναι η λειτουργικό ανϊπτυξό τησ.
ι. υνεχιζόμενη δραςτηριότητα
Η καθαρό θϋςη τησ εταιρεύασ επιδεινώθηκε κυρύωσ απϐ την επύδραςη τησ υποχρεωτικόσ
περικοπόσ των εςϐδων τησ, αφενϐσ με την επιβολό υποχρεωτικών εκπτώςεων (rebate) και
αφετϋρου με την επιβολό του αυτϐματου μηχανιςμοϑ επιςτροφόσ (clawback) τησ υπϋρβαςησ των
προϒπολογιςμϋνων δαπανών για υπηρεςύεσ υγεύασ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. τη λόξη τησ τρϋχουςασ χρόςησ
η καθαρό θϋςη τησ εταιρεύασ ϋχει καταςτεύ αρνητικό ςε ποςϐ -615.194,97€ ϋναντι -155.432,17€
ςτη λόξη τησ προηγοϑμενησ, εικϐνα η οπούα δεν αντανακλϊ την πραγματικό εκμετϊλλευςη τησ
κϑριασ δραςτηριϐτητασ τησ εταιρεύασ.
Η επιβολό των ϋκτακτων αυτών νομοθετικών μϋτρων, ωσ επεύγοντα μϋτρα για την διϊςωςη τησ
ελληνικόσ οικονομύασ, επηρϋαςαν ςημαντικϊ τα αποτελϋςματα και την καθαρό θϋςη τησ εταιρεύασ.
Ωςτϐςο, δεν αποτυπώνονται ςτην λειτουργικό αποτελεςματικϐτητα τησ δραςτηριϐτητϊσ τησ, ωσ
οικονομικόσ μονϊδασ, καθώσ εϊν εκλεύψουν, η εταιρεύα θα επανϋλθει ςε λειτουργικό κερδοφορύα η
οπούα θα αποκαταςτόςει την κεφαλαιακό επϊρκεια και θα επαναφϋρει τα Ίδια Κεφϊλαια ςε
θετικϊ μεγϋθη.
Η διούκηςη τησ εταιρεύασ πιςτεϑει ακρϊδαντα ςτην απρϐςκοπτη ςυνϋχιςη τησ δραςτηριϐτητϊσ
τησ, η οπούα ϊμεςα θα καταςτεύ και επικερδόσ, διϐτι υφύςτανται οι εξόσ ιςχυρού παρϊγοντεσ:
1.Η εταιρεύα ανόκει ςτον Όμιλο τησ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ Α.Ε., η οπούα ςυμμετϋχει κατϊ 100% ςτο
Μετοχικϐ κεφϊλαιο τησ επύςησ κατϊ 100% μητρικόσ εταιρεύασ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ο
οπούοσ εύναι ϋνασ εκ των μεγαλυτϋρων, υγιεςτϋρων και πλϋον εϑρωςτων ομύλων επιχειρόςεων
ςτο χώρο τησ υγεύασ ςτην Ελλϊδα, με ςταθερό πελατειακό βϊςη, πληθώρα επικερδών
εμπορικών ςυμφωνιών, ικανό κεφαλαιακό επϊρκεια και υψηλό εταιρικό αξύα.
2.Η εταιρεύα ωσ μϋλοσ του Ομύλου αποτελεύ ςημαντικϐ βραχύονα ςτην παροχό ιατρικών και
νοςηλευτικών υπηρεςιών υψηλόσ ποιϐτητασ ςτην τοπικό αγορϊ του Πειραιϊ και υπερ-τοπικϊ
των νηςιών του αρωνικοϑ, κϊτι ςτο οπούο ο Όμιλοσ ϋχει επενδϑςει, του εύναι αναγκαύο και το
ςτηρύζει.
3.Η Εταιρεύα προβαύνει ςτισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ ώςτε να περιορύςει την επύδραςη του clawback και του rebate ςτα οικονομικϊ τησ αποτελϋςματα.
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4.Σα αποτελϋςματα του πρώτου τριμόνου του ϋτουσ 2017, ϐπωσ προκϑπτουν απϐ τουσ
διοικητικοϑσ λογαριαςμοϑσ που ςυντϊςςουν οι υπηρεςύεσ τησ εταιρεύασ δεύχνουν ϐτι η
λειτουργικό αποτελεςματικϐτητα εύναι θετικό και κερδοφϐρα και τα αποτελϋςματα προ φϐρων
εύναι θετικϊ.
5.Σϋλοσ, ο Όμιλοσ παρακολουθεύ το θϋμα εκ του ςϑνεγγυσ και εφϐςον χρειαςτεύ, προτύθεται να
αναλϊβει τα αναγκαύα μϋτρα για την ενύςχυςη των κεφαλαύων τησ εταιρεύασ και την εϑρυθμη
λειτουργύα τησ.
ια. Προβλεπόμενη πορεύα
Η αδυναμύα του δημϐςιου τομϋα να καλϑψει τη ςυνεχώσ αυξανϐμενη ζότηςη αλλϊ και να
προςφϋρει ποιοτικϋσ υπηρεςύεσ παροχόσ υγεύασ οδηγεύ ςτη ςημαντικό ανϊπτυξη των ιδιωτικών
κλινικών. Με το ρυθμϐ ανϊπτυξησ του κλϊδου ιδιωτικόσ παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ καθύςταται
ςαφϋσ ϐτι ο κλϊδοσ τησ ιδιωτικόσ υγεύασ ςτον Ελλαδικϐ χώρο παρουςιϊζει μια ιδιαύτερη δυναμικό
και προοπτικό ςτην οπούα καλοϑνται να ανταποκριθοϑν οι εταιρεύεσ που ςυμμετϋχουν ςε αυτϐν.
Οι ςτρατηγικϋσ πρωτοβουλύεσ τησ Διούκηςησ τησ Κλινικόσ επικεντρώνονται ςτην προςπϊθεια
υιοθϋτηςησ νϋου πλαιςύου ςυνεργαςιών και μοντϋλων λειτουργύασ επενδϑοντασ ςτην ποιϐτητα
των παρεχϐμενων υπηρεςιών και ςτην ςυνεχό εκπαύδευςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ. τϐχοσ
εύναι η ςυνεχόσ αϑξηςη τησ λειτουργικόσ αποδοτικϐτητασ των επιχειρηματικών δρϊςεων.
Η διούκηςη τησ εταιρεύασ ϋχει ωσ ςτϐχο την παρϊλληλη αϑξηςη των δεικτών παραγωγικϐτητασ και
αποτελεςματικϐτητασ. Η εκτύμηςη εύναι ϐτι η επϐμενη διετύα θα εύναι ςταθεροποιητικό για την
ελληνικό αγορϊ υγεύασ. Σα δημϐςια αςφαλιςτικϊ ταμεύα και ο Εθνικϐσ Οργανιςμϐσ Παροχόσ
Τπηρεςιών Τγεύασ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.) εύναι ςε δυςχερό θϋςη να εξυπηρετόςουν τισ ανϊγκεσ των
αςφαλιςμϋνων τουσ και αναζητοϑν τρϐπουσ μεύωςησ και εξορθολογιςμοϑ τησ δαπϊνησ υγεύασ. Θα
επιβϊλλουν αυςτηροϑσ ελϋγχουσ ςτουσ παρϐχουσ υπηρεςιών και θα θεςπύςουν ιατρικϊ
διαγνωςτικϊ πρωτϐκολλα με αποτελϋςματα την εξυγύανςη του κλϊδου και την επικρϊτηςη των
οργανωμϋνων και υγιών εταιρειών.
Η διούκηςη παρακολουθεύ τισ εξελύξεισ και προςαρμϐζει τη ςτρατηγικό τησ ώςτε να
αντιμετωπύζονται αποτελεςματικϊ οι αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ τησ παρατεταμϋνησ κρύςησ αλλϊ και να
εκμεταλλευθεύ τυχϐν ευκαιρύεσ που θα δημιουργηθοϑν.
Κϑριοι Μϋτοχοι,
Η Εταιρεύα θα επικεντρωθεύ ςτην αναζότηςη και εκμετϊλλευςη νϋων ευκαιριών ϋςτω και μϋςα ςτο
δυςμενϋσ αυτϐ κλύμα και θα προςπαθόςει να αναπτϑξει νϋεσ καινοτϐμεσ υπηρεςύεσ τισ οπούεσ θα
προωθόςει μϋςα απϐ νϋα κανϊλια διανομόσ.
Γεώργιοσ πανϐσ
Πρϐεδροσ & Δ/νων ϑμβουλοσ
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Έκθεςη Ανεξϊρτητου Ορκωτού Ελεγκτό Λογιςτό
Προσ τουσ Μετόχουσ τησ Εταιρεύασ
«ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεςη Ελϋγχου επύ των Φρηματοοικονομικών Καταςτϊςεων
Ελϋγξαμε τισ ςυνημμϋνεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ Εταιρεύασ «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», οι οπούεσ αποτελοϑνται απϐ την κατϊςταςη
χρηματοοικονομικόσ θϋςησ τησ 31ησ Δεκεμβρύου 2016, τισ καταςτϊςεισ ςυνολικοϑ ειςοδόματοσ,
μεταβολών ιδύων κεφαλαύων και ταμειακών ροών τησ χρόςεωσ που ϋληξε την ημερομηνύα αυτό,
καθώσ και περύληψη ςημαντικών λογιςτικών αρχών και μεθϐδων και λοιπϋσ επεξηγηματικϋσ
πληροφορύεσ.
Ευθύνη τησ Διούκηςησ για τισ Φρηματοοικονομικϋσ Καταςτϊςεισ
Η διούκηςη ϋχει την ευθϑνη για την κατϊρτιςη και εϑλογη παρουςύαςη αυτών των
χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων ςϑμφωνα με τα Διεθνό Πρϐτυπα Φρηματοοικονομικόσ
Αναφορϊσ, ϐπωσ αυτϊ ϋχουν υιοθετηθεύ απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη, ϐπωσ και για εκεύνεσ τισ
εςωτερικϋσ δικλύδεσ, που η διούκηςη καθορύζει ωσ απαραύτητεσ, ώςτε να καθύςταται δυνατό η
κατϊρτιςη χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων απαλλαγμϋνων απϐ ουςιώδη ανακρύβεια, που
οφεύλεται εύτε ςε απϊτη εύτε ςε λϊθοσ.
Ευθύνη του Ελεγκτό
Η δικό μασ ευθϑνη εύναι να εκφρϊςουμε γνώμη επύ αυτών των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων
με βϊςη τον ϋλεγχϐ μασ. Διενεργόςαμε τον ϋλεγχϐ μασ ςϑμφωνα με τα Διεθνό Πρϐτυπα Ελϋγχου,
ποϑ ϋχουν ενςωματωθεύ ςτην Ελληνικό Νομοθεςύα (ΥΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Σα πρϐτυπα αυτϊ
απαιτοϑν να ςυμμορφωνϐμαςτε με κανϐνεσ δεοντολογύασ, καθώσ και να ςχεδιϊζουμε και
διενεργοϑμε τον ϋλεγχο με ςκοπϐ την απϐκτηςη εϑλογησ διαςφϊλιςησ για το εϊν οι
χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ εύναι απαλλαγμϋνεσ απϐ ουςιώδη ανακρύβεια.
Ο ϋλεγχοσ περιλαμβϊνει τη διενϋργεια διαδικαςιών για την απϐκτηςη ελεγκτικών τεκμηρύων,
ςχετικϊ με τα ποςϊ και τισ γνωςτοποιόςεισ ςτισ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ. Οι
επιλεγϐμενεσ διαδικαςύεσ βαςύζονται ςτην κρύςη του ελεγκτό περιλαμβανομϋνησ τησ εκτύμηςησ
των κινδϑνων ουςιώδουσ ανακρύβειασ των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων, που οφεύλεται εύτε
ςε απϊτη εύτε ςε λϊθοσ. Κατϊ τη διενϋργεια αυτών των εκτιμόςεων κινδϑνου, ο ελεγκτόσ εξετϊζει
τισ εςωτερικϋσ δικλύδεσ που ςχετύζονται με την κατϊρτιςη και εϑλογη παρουςύαςη των
χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων τησ εταιρεύασ, με ςκοπϐ το ςχεδιαςμϐ ελεγκτικών διαδικαςιών
κατϊλληλων για τισ περιςτϊςεισ, αλλϊ ϐχι με ςκοπϐ την ϋκφραςη γνώμησ επύ τησ
αποτελεςματικϐτητασ των εςωτερικών δικλύδων τησ εταιρεύασ. Ο ϋλεγχοσ περιλαμβϊνει επύςησ την
αξιολϐγηςη τησ καταλληλϐτητασ των λογιςτικών αρχών και μεθϐδων που χρηςιμοποιόθηκαν και
του εϑλογου των εκτιμόςεων που ϋγιναν απϐ τη διούκηςη, καθώσ και αξιολϐγηςη τησ ςυνολικόσ
παρουςύαςησ των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων.
Πιςτεϑουμε ϐτι τα ελεγκτικϊ τεκμόρια που ϋχουμε ςυγκεντρώςει εύναι επαρκό και κατϊλληλα για
τη θεμελύωςη τησ ελεγκτικόσ μασ γνώμησ.
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Κατϊςταςη Φρηματοοικονομικόσ Θϋςησ
ποςϊ ςε ευρώ
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Ενςώματα πϊγια
Κτύρια και εγκαταςτϊςεισ

ημ.

31/12/2016

31/12/2015

6.1
173.142,13

182.653,22

430.058,29

360.113,73

Μεταφορικϊ μϋςα

2.125,89

2.552,26

Λοιπϐσ εξοπλιςμϐσ

163.011,77

150.932,19

768.338,08

696.251,40

0,00

23.616,00

0,00

23.616,00

565,00
565,00

0,00
0,00

36.730,91

37.630,91

36.730,91

37.630,91

0,00

0,00

805.633,99

757.498,31

6.4

114.527,05

133.109,83

Εμπορικϋσ απαιτόςεισ

6.5

641.565,47

1.376.380,34

Δουλευμϋνα ϋςοδα περιϐδου

6.6

4.492,32

19.998,32

Λοιπϋσ απαιτόςεισ

6.7

250.674,08

409.950,38

Προπληρωμϋνα ϋξοδα

6.8

1.817,57

1.698,71

Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδϑναμα

6.9

137.371,32

168.659,36

1.035.920,76

1.976.687,11

ύνολο κυκλοφορούντων

1.150.447,81

2.109.796,94

ύνολο ενεργητικού

1.956.081,80

2.867.295,25

Μηχανολογικϐσ εξοπλιςμϐσ

Σύνολο
Ενςώματα πϊγια χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ

6.2

Μηχανόματα-Σεχνικϋσ εγκαταςτϊςεισ
Σύνολο
Άυλα πϊγια ςτοιχεύα
Λοιπϊ ϊυλα
Σύνολο
Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Δϊνεια και απαιτόςεισ

6.3

Σύνολο
Αναβαλλϐμενοι φϐροι

6.14

ύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Αποθϋματα
Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα και προκαταβολϋσ

Σύνολο

Καθαρή θέςη
Ετήςια οικονομική έκθεςη για τη χρήςη
από 1η Ιανουαρίου έωσ 31η Δεκεμβρίου 2016
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Καταβλημένα κεφάλαια

6.10

Κεφϊλαιο

3.990.000,00

3.600.000,00

690.000,00

300.000,00

4.680.000,00

3.900.000,00

3.912,94

3.912,94

-5.345.250,49

-4.059.345,11

Σύνολο

-5.341.337,55

-4.055.432,17

ύνολο καθαρόσ θϋςησ

-661.337,55

-155.432,17

69.128,20

59.086,81

69.128,20

59.086,81

7.058,58

29.244,64

7.058,58

29.244,64

1.615.000,00

1.990.000,00

Τπϋρ το ϊρτιο
Σύνολο
Αποθεματικϊ και αποτελϋςματα εισ νϋο
Αποθεματικϊ νϐμων ό καταςτατικοϑ

6.11

Αποτελϋςματα εισ νϋο

Προβλϋψεισ
Προβλϋψεισ για παροχϋσ ςε εργαζομϋνουσ

6.12

Σύνολο
Τποχρεώςεισ
Μακροπρϐθεςμεσ υποχρεώςεισ
Αναβαλλϐμενεσ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ

6.13

Σύνολο
Βραχυπρϐθεςμεσ Τποχρεώςεισ
Σραπεζικϊ δϊνεια
Εμπορικϋσ υποχρεώςεισ

6.14

607.698,32

630.633,45

Λοιπού φϐροι και τϋλη

6.15

32.895,50

33.273,96

93.135,91

89.082,90

178.621,86

138.532,80

13.880,98

52.872,86

2.541.232,57

2.934.395,97

ϑνολο υποχρεώςεων

2.548.291,15

2.963.640,61

ύνολο καθαρόσ θϋςησ, προβλϋψεων και
υποχρεώςεων

1.956.081,80

2.867.295,25

Οργανιςμού κοινωνικόσ αςφϊλιςησ
Λοιπϋσ υποχρεώςεισ
Έξοδα χρόςεωσ δουλευμϋνα
Σύνολο

Ετήςια οικονομική έκθεςη για τη χρήςη
από 1η Ιανουαρίου έωσ 31η Δεκεμβρίου 2016
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Κατϊςταςη υνολικού Ειςοδόματοσ
ημ.

31/12/2016

31/12/2015

Κύκλοσ εργαςιών (καθαρόσ)

6.17

3.265.393,11

3.756.456,83

Κϐςτοσ πωλόςεων

6.18

-3.502.564,29

-3.554.170,67

-237.171,18

202.286,16

10.548,33
-226.622,85

7.642,56
209.928,72

Μικτό αποτϋλεςμα
Λοιπϊ ςυνόθη ϋςοδα

6.19

Έξοδα διούκηςησ

6.18

-476.813,08

-436.908,75

Έξοδα διϊθεςησ

6.18

-177.156,04

-139.512,49

Λοιπϊ ϋξοδα και ζημιϋσ

6.20

-312.660,37

-74.571,49

Κϋρδη & ζημύεσ απϐ διϊθεςη μη κυκλοφοροϑντων ςτοιχεύων

6.21

-341,48

496,94

Έςοδα ςυμμετοχών και επενδϑςεων

6.22

7.440,00

15.219,50

-1.186.153,82

-425.347,57

Αποτελϋςματα προ τόκων και φόρων
Πιςτωτικού τϐκοι και ςυναφό ϋςοδα

6.23

385,23

668,30

Φρεωςτικού τϐκοι και ςυναφό ϋξοδα

6.24

-115.023,85

-113.064,06

-1.300.792,44

-537.743,33

18.933,35

-36.335,41

-1.281.859,09

-574.078,74

Αποτϋλεςμα προ φόρων
Υϐροι ειςοδόματοσ
Αποτϋλεςμα χρόςησ μετϊ από φόρουσ

6.25

Λοιπϊ υνολικϊ Έςοδα μετϊ από φόρουσ:
τοιχεύα που δε θα ταξινομηθοϑν μεταγενϋςτερα ςτην Κατϊςταςη Αποτελεςμϊτων:
Aναλογιςτικϋσ ζημιϋσ
Αναβαλλϐμενοσ φϐροσ που αναλογεύ
ύνολο
υγκεντρωτικϊ ςυνολικϊ ϋςοδα μετϊ από φόρουσ

Ετήςια οικονομική έκθεςη για τη χρήςη
από 1η Ιανουαρίου έωσ 31η Δεκεμβρίου 2016

-5.699,00

-3.848,29

1.652,71

1.116,00

-4.046,29

-2.732,29

-1.285.905,38

-576.811,03

14

Κατϊςταςη Μεταβολών Ιδύων Κεφαλαύων
ποςϊ ςε ευρώ
Τπόλοιπο ςτισ 31/12/2014
Αϑξηςη/(Μεύωςη) Μετοχικοϑ Κεφαλαύου
Κϋρδοσ/(ζημιϊ) που αναγνωρύςτηκε ϊμεςα ςτα
ύδια κεφϊλαια
Αποτελϋςματα χρόςησ
Τπόλοιπο ςτισ 31/12/2015
Αϑξηςη/(Μεύωςη) Μετοχικοϑ Κεφαλαύου
Κϋρδοσ/(ζημιϊ) που αναγνωρύςτηκε ϊμεςα ςτα
ύδια κεφϊλαια
Αποτελϋςματα χρόςησ
Τπόλοιπο ςτισ 31/12/2016

Ετήςια οικονομική έκθεςη για τη χρήςη
από 1η Ιανουαρίου έωσ 31η Δεκεμβρίου 2016

Μετοχικό
Κεφϊλαιο

Τπϋρ το ϊρτιο

Λοιπϊ
αποθεματικϊ

Αποτελϋςματα
εισ νϋο

ύνολο Ιδύων
κεφαλαύων

3.300.000,00

0,00

3.912,94

-3.482.534,08

-178.621,14

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.732,29

-2.732,29

0,00

0,00

0,00

-574.078,74

-574.078,74

3.600.000,00

300.000,00

3.912,94

-4.059.345,11

-155.432,17

390.000,00

390.000,00

0,00

0,00

780.000,00

0,00

0,00

0,00

-4.046,29

-4.046,29

0,00

0,00

0,00

-1.281.859,09

-1.281.859,09

3.990.000,00

690.000,00

3.912,94

-5.345.250,49

-661.337,55
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Κατϊςταςη Σαμιακών Ροών (ϊμεςη μϋθοδοσ)
1/131/12/2016

1/131/12/2015

Λειτουργικϋσ δραςτηριότητεσ
Ειςπρϊξεισ απϐ πελϊτεσ

3.909.125,56

3.247.944,90

82.875,94

-345.570,32

Πληρωμϋσ ςε εργαζϐμενουσ

-1.522.445,17

-1.476.263,25

Πληρωμϋσ ςε προμηθευτϋσ και πιςτωτϋσ

-2.609.040,64

-2.023.417,85

-111.891,85

-110.231,73

-251.376,16

-707.538,25

0,00

0,00

-251.376,16

-707.538,25

-207.259,07

-38.077,67

14.521,96

137,47

7.825,23

15.887,80

-184.911,88

-22.052,40

780.000,00

600.000,00

-375.000,00

0,00

Μεύωςη / (Αϑξηςη) Απαιτόςεων

Σϐκοι πληρωθϋντεσ
Πληρωμϋσ για φϐρο ειςοδόματοσ
Καθαρέσ ταμιακέσ ροέσ
από τισ λειτουργικέσ δραςτηριότητεσ
Επενδυτικϋσ δραςτηριότητεσ
Πληρωμϋσ για απϐκτηςη ενςωμϊτων παγύων, ϊυλων ςτοιχεύων
και χρηματοοικονομικών ςτοιχεύων
Ειςπρϊξεισ απϐ πώληςη ςυμμετοχών, ενςωμϊτων παγύων, ϊυλων
Ειςπρϊξεισ απϐ τϐκουσ, μερύςματα και ενούκια των ςτοιχεύων
των επενδυτικών δραςτηριοτότων
Καθαρέσ ταμιακέσ ροέσ από επενδυτικέσ δραςτηριότητεσ
Φρηματοδοτικϋσ δραςτηριότητεσ
Ειςπρϊξεισ απϐ αϑξηςη μετοχικοϑ κεφαλαύου
Εξοφλόςεισ δανεύων
Εξοφλόςεισ υποχρεώςεων απϐ χρηματοδοτικϋσ μιςθώςεισ
(χρεολϑςια)
Καθαρέσ ταμιακέσ ροέσ
από χρηματοδοτικέσ δραςτηριότητεσ
Καθαρό μεταβολό ταμιακών διαθεςύμων και ιςοδυνϊμων
χρόςεωσ
Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδϑναμα ςτην αρχό τησ χρόςησ

0,00

-6.348,92

405.000,00

593.651,08

-31.288,04

-135.939,57

168.659,36

304.598,93

Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα ςτη λόξη τησ χρόςησ

137.371,32

168.659,36

Ετήςια οικονομική έκθεςη για τη χρήςη
από 1η Ιανουαρίου έωσ 31η Δεκεμβρίου 2016
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1. Πληροφορύεσ για την Εταιρεύα
1.1 ύντομο ιςτορικό
Η εταιρεύα ςυςτϊθηκε με το απϐ 6352/29-12-1982 ςυμβϐλαιο του υμβολαιογρϊφου Αθηνών
πυρύδωνοσ Βουργύδη το οπούο καταχωρόθηκε νϐμιμα ςτα βιβλύα του Πρωτοδικεύου Πειραιώσ την
31-12-1982 με αϑξοντα αριθμϐ γενικϐ 808 και δημοςιεϑτηκε ςε περύληψη ςτο με αριθμϐ 4677/3112-1982 ΥΕΚ. Η εταιρεύα εύχε ωσ αρχικό επωνυμύα την εξόσ: «ΠΑΝΣΕΛΗ ΜΠΟΤΣΟ – ΑΡΙΣΕΑ
ΜΠΟΤΣΟΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ». Η εταιρεύα εύχε ϋναρξη την 31-12-1982 με
ΑΥΜ: 095239701 ςτη Δ.O.Y Γ΄ Πειραιϊ.
τη ςυνϋχεια η ωσ ϊνω εταιρεύα ϋγινε μονοπρϐςωπη εταιρεύα περιοριςμϋνησ ευθϑνησ με την
επωνυμύα: «ΛΕΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ – ΠΑΡΟΦΗ
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» και με το διακριτικϐ τύτλο «ΛΕΤΚΟ ΣΑΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ
ΕΠΕ». Σϋλοσ ϋγινε πϊλι πολυπρϐςωπη εταιρεύα περιοριςμϋνησ ευθϑνησ με την επωνυμύα: «ΛΕΤΚΟ
ΣΑΤΡΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ ΠΑΡΟΦΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ».
το τϋλοσ του 2006 η εταιρεύα μετατρϊπηκε ςε ανώνυμη με την επωνυμύα «ΛΕΤΚΟ ΣΑΤΡΟ
Α.Ε».
τη χρόςη 2008 τροποποιόθηκε η επωνυμύα τησ εταιρεύασ ςε ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (Αποφ. Νομϊρχη Πειραιϊ 4963/2008, Υ.Ε.Κ. 9544/21.8.08).
Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ εταιρεύασ περιλαμβϊνονται ςτισ ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ
καταςτϊςεισ τησ «ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΪΑΣΡΕΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», η οπούα
κατϋχει το 100% του μετοχικοϑ κεφαλαύου τησ μητρικόσ εταιρεύασ «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ», η οπούα ςυμμετϋχει κατϊ 100% ςτο μετοχικϐ
κεφϊλαιο τησ εταιρεύασ. Σα κονδϑλια ενςωματώθηκαν με τη μϋθοδο τησ ολικόσ ενοπούηςησ.
Η ηλεκτρονικό διεϑθυνςη τησ εταιρεύασ εύναι www.bioclinic-piraeus,gr
1.2 Υύςη δραςτηριοτότων
Η εταιρεύα δραςτηριοποιεύται ςτα παρακϊτω:
α) Ίδρυςη, λειτουργύα και εκμετϊλλευςη Γενικόσ Κλινικόσ παροχόσ νοςηλευτικών υπηρεςιών. β)
Παροχό υπηρεςιών υγεύασ κϊθε μορφόσ ςχετικϊ με τη διϊγνωςη, πρϐληψη, θεραπεύα και
αποθεραπεύα. γ) Παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών ςε θϋματα οργϊνωςησ και εκμετϊλλευςησ
κλινικών, θεραπευτηρύων και λοιπών μονϊδων του τομϋα υγεύασ. δ) Ανϊπτυξη ειδικών
δραςτηριοτότων, ερευνών και μελετών με ςκοπϐ την προαγωγό των μεθϐδων διϊγνωςησ,
πρϐληψησ και θεραπεύασ. ε) Οργϊνωςη και διεξαγωγό ςεμιναρύων, ςυνεδρύων και ϊλλων ςυναφών
δραςτηριοτότων και γενικϐτερα η ενημϋρωςη των ιατρών και του ευρϑτερου κοινοϑ ςε θϋματα
διϊγνωςησ, πρϐληψησ και θεραπεύασ, καθώσ και τισ ςχετικϋσ επιςτημονικϋσ εξελύξεισ, δι' ειδικών
εκδϐςεων, προβολών, ομιλιών και γενικϐτερα δια κϊθε πρϐςφορου μϋςου. ςτ) ςυνεργαςύα με
γιατροϑσ κϊθε ειδικϐτητασ και η παροχό κϊθε αναγκαύασ προσ τοϑτο διευκϐλυνςησ ςε αυτοϑσ. ζ)
Αγορϊ, εγκατϊςταςη, λειτουργύα, μύςθωςη (χρηματοδοτικό ό απλό), εκμύςθωςη, υπεκμύςθωςη και
εν γϋνει εκμετϊλλευςη ιατρικών μηχανημϊτων προηγμϋνησ τεχνολογύασ, προσ διϊγνωςη, πρϐληψη
και θεραπεύα. η) Κϊθε ςυναφόσ με τα παραπϊνω επιχεύρηςη ό δραςτηριϐτητα. Όλεσ οι παραπϊνω
δραςτηριϐτητεσ μποροϑν να αςκηθοϑν εύτε ςτην ημεδαπό εύτε ςτην αλλοδαπό. Για την επύτευξη
του παραπϊνω ςκοποϑ τησ η Εταιρύα μπορεύ να προβαύνει ςε κϊθε αναγκαύα και πρϐςφορη
ενϋργεια και ιδύωσ να ςυνεργϊζεται με φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα κϊθε μορφόσ δημοςύου ό
ιδιωτικοϑ δικαύου, ςυνϊπτοντασ και τισ ςχετικϋσ ςυμβϊςεισ, να ιδρϑει ό ςυμμετϋχει ςε εταιρύεσ
ομοειδοϑσ ό παρεμφεροϑσ ςκοποϑ και ςε ομύλουσ οικονομικοϑ ενδιαφϋροντοσ με εταιρύεσ και
ϊλλα νομικϊ πρϐςωπα που επιδιώκουν ομοειδό και παρεμφερό ςκοπϐ και να τουσ
αντιπροςωπεϑει εύτε ςτην ημεδαπό εύτε ςτην αλλοδαπό.
Ετήςια οικονομική έκθεςη για τη χρήςη
από 1η Ιανουαρίου έωσ 31η Δεκεμβρίου 2016
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1.3 Λειτουργύεσ και κύριεσ δραςτηριότητεσ
τη κλινικό λειτουργοϑν τα παρακϊτω τμόματα:
1. Αγγειοχειρουργικϐ
2. Καρδιολογικϐ
3. Νευροχειρουργικϐ
4. Ογκολογικϐ
5. Ορθοπεδικϐ
6. Ουρολογικϐ
7. Οφθαλμολογικϐ
8. Παθολογικϐ
9. Πλαςτικόσ χειρουργικόσ
10. Φειρουργικϐ
11. Ω.Ρ.Λ.
12. Επειγϐντων Περιςτατικών
13. Μεταφορϊσ Αςθενών
2. Πλαύςιο κατϊρτιςησ οικονομικών καταςτϊςεων
Οι ετόςιεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ Εταιρεύασ τησ 31/12/2016, ϋχουν ςυνταχθεύ με βϊςη την
αρχό του ιςτορικοϑ κϐςτουσ ϐπωσ αυτό τροποποιεύται με την αναπροςαρμογό ςυγκεκριμϋνων
ςτοιχεύων ενεργητικοϑ και παθητικοϑ ςε τρϋχουςεσ αξύεσ, την αρχό τησ ςυνϋχιςησ τησ
δραςτηριϐτητϊσ (going concern) και εύναι ςϑμφωνεσ με τα Διεθνό Λογιςτικϊ Πρϐτυπα (Δ.Λ.Π.) και
τα Διεθνό Πρϐτυπα Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ (Δ.Π.Φ.Α.) ϐπωσ αυτϊ ϋχουν εκδοθεύ απϐ την
Επιτροπό Διεθνών Λογιςτικών Προτϑπων (I.A.S.B.), καθώσ και των ερμηνειών τουσ (καλοϑμενεσ
εφεξόσ «Διερμηνεύεσ»), ϐπωσ αυτϋσ ϋχουν εκδοθεύ απϐ την Επιτροπό Ερμηνεύασ Προτϑπων
(I.F.R.I.C.) τησ IASB και τα οπούα ϋχουν υιοθετηθεύ απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη.
Η ςϑνταξη των οικονομικών καταςτϊςεων ςϑμφωνα με τα Διεθνό Πρϐτυπα Φρηματοοικονομικόσ
Αναφορϊσ (Δ.Π.Φ.Α. ό I.F.R.S.) απαιτεύ τη χρόςη εκτιμόςεων και κρύςησ κατϊ την εφαρμογό των
λογιςτικών αρχών. ημαντικϋσ παραδοχϋσ απϐ τη διούκηςη για την εφαρμογό των λογιςτικών
μεθϐδων τησ εταιρεύασ ϋχουν επιςημανθεύ ϐπου κρύνονται κατϊλληλεσ.
Η καθαρό θϋςη τησ εταιρεύασ επιδεινώθηκε κυρύωσ απϐ την επύδραςη τησ υποχρεωτικόσ
περικοπόσ των εςϐδων τησ, αφενϐσ με την επιβολό υποχρεωτικών εκπτώςεων (rebate) και
αφετϋρου με την επιβολό του αυτϐματου μηχανιςμοϑ επιςτροφόσ (clawback) τησ υπϋρβαςησ των
προϒπολογιςμϋνων δαπανών για υπηρεςύεσ υγεύασ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. τη λόξη τησ τρϋχουςασ χρόςησ
η καθαρό θϋςη τησ εταιρεύασ ϋχει καταςτεύ αρνητικό ςε ποςϐ -615.194,97€ ϋναντι -155.432,17€
ςτη λόξη τησ προηγοϑμενησ, εικϐνα η οπούα δεν αντανακλϊ την πραγματικό εκμετϊλλευςη τησ
κϑριασ δραςτηριϐτητασ τησ εταιρεύασ.
Η επιβολό των ϋκτακτων αυτών νομοθετικών μϋτρων, ωσ επεύγοντα μϋτρα για την διϊςωςη τησ
ελληνικόσ οικονομύασ, επηρϋαςαν ςημαντικϊ τα αποτελϋςματα και την καθαρό θϋςη τησ εταιρεύασ.
Ωςτϐςο, δεν αποτυπώνονται ςτην λειτουργικό αποτελεςματικϐτητα τησ δραςτηριϐτητϊσ τησ, ωσ
οικονομικόσ μονϊδασ, καθώσ εϊν εκλεύψουν, η εταιρεύα θα επανϋλθει ςε λειτουργικό κερδοφορύα η
οπούα θα αποκαταςτόςει την κεφαλαιακό επϊρκεια και θα επαναφϋρει τα Ίδια Κεφϊλαια ςε
θετικϊ μεγϋθη.
Η διούκηςη τησ εταιρεύασ πιςτεϑει ακρϊδαντα ςτην απρϐςκοπτη ςυνϋχιςη τησ δραςτηριϐτητϊσ
τησ, η οπούα ϊμεςα θα καταςτεύ και επικερδόσ, διϐτι υφύςτανται οι εξόσ ιςχυρού παρϊγοντεσ:
1.Η εταιρεύα ανόκει ςτον Όμιλο τησ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ Α.Ε., η οπούα ςυμμετϋχει κατϊ 100% ςτο
Μετοχικϐ κεφϊλαιο τησ επύςησ κατϊ 100% μητρικόσ εταιρεύασ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ο
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οπούοσ εύναι ϋνασ εκ των μεγαλυτϋρων, υγιεςτϋρων και πλϋον εϑρωςτων ομύλων
επιχειρόςεων ςτο χώρο τησ υγεύασ ςτην Ελλϊδα, με ςταθερό πελατειακό βϊςη, πληθώρα
επικερδών εμπορικών ςυμφωνιών, ικανό κεφαλαιακό επϊρκεια και υψηλό εταιρικό αξύα.
2.Η εταιρεύα ωσ μϋλοσ του Ομύλου αποτελεύ ςημαντικϐ βραχύονα ςτην παροχό ιατρικών και
νοςηλευτικών υπηρεςιών υψηλόσ ποιϐτητασ ςτην τοπικό αγορϊ του Πειραιϊ και υπερ-τοπικϊ
των νηςιών του αρωνικοϑ, κϊτι ςτο οπούο ο Όμιλοσ ϋχει επενδϑςει, του εύναι αναγκαύο και το
ςτηρύζει.
3.Η Εταιρεύα προβαύνει ςτισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ ώςτε να περιορύςει την επύδραςη του clawback και του rebate ςτα οικονομικϊ τησ αποτελϋςματα.
4.Σα αποτελϋςματα του πρώτου τριμόνου του ϋτουσ 2017, ϐπωσ προκϑπτουν απϐ τουσ
διοικητικοϑσ λογαριαςμοϑσ που ςυντϊςςουν οι υπηρεςύεσ τησ εταιρεύασ δεύχνουν ϐτι η
λειτουργικό αποτελεςματικϐτητα εύναι θετικό και κερδοφϐρα και τα αποτελϋςματα προ φϐρων
εύναι θετικϊ.
5.Σϋλοσ, ο Όμιλοσ παρακολουθεύ το θϋμα εκ του ςϑνεγγυσ και εφϐςον χρειαςτεύ, προτύθεται να
αναλϊβει τα αναγκαύα μϋτρα για την ενύςχυςη των κεφαλαύων τησ εταιρεύασ και την εϑρυθμη
λειτουργύα τησ.
3. Βαςικϋσ λογιςτικϋσ αρχϋσ
3.1 Τιοθϋτηςη Νϋων και Αναθεωρημϋνων Διεθνών Προτύπων.
Νϋα πρϐτυπα, τροποποιόςεισ προτϑπων και διερμηνεύεσ ϋχουν εκδοθεύ και εύναι υποχρεωτικόσ
εφαρμογόσ για τισ ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που ξεκινοϑν την 1η Ιανουαρύου 2016 ό
μεταγενϋςτερα. Η επύδραςη απϐ την εφαρμογό αυτών των νϋων προτϑπων, τροποποιόςεων και
διερμηνειών παρατύθεται παρακϊτω.
Πρότυπα και Διερμηνεύεσ υποχρεωτικϊ για την τρϋχουςα οικονομικό χρόςη 2016
Ετόςιεσ Βελτιώςεισ ςτα ΔΠΦΑ, Κύκλοσ 2012-2014
Οι τροποποιόςεισ του Κϑκλου 2012-2014, εκδϐθηκαν απϐ το υμβοϑλιο ςτισ 25 επτεμβρύου 2014,
ϋχουν εφαρμογό ςε περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ απϐ την 1 Ιανουαρύου 2016 και
υιοθετόθηκαν απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη ςτισ 15 Δεκεμβρύου 2015 με τον κανονιςμϐ (ΕΕ) αριθ.
2343/2015. Οι κατωτϋρω τροποποιόςεισ που αφοροϑν τα Διεθνό Πρϐτυπα Φρηματοοικονομικόσ
Αναφορϊσ 5 και 7 και τα Διεθνό Λογιςτικϊ Πρϐτυπα 19 και 34 δεν αναμϋνεται να ϋχουν ςημαντικό
επύπτωςη ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ Εταιρεύασ.
ΔΠΦΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουςιακϊ τοιχεύα Κατεχόμενα προσ Πώληςη και
Διακοπεύςεσ Δραςτηριότητεσ»
Η τροποπούηςη διευκρινύζει ϐτι η αλλαγό απϐ μύα μϋθοδο διϊθεςησ ςε μια ϊλλη (πχ πώληςη ό
διανομό ςτουσ ιδιοκτότεσ) δεν πρϋπει να θεωρεύται ςαν ϋνα νϋο ςχϋδιο πώληςησ αλλϊ μύα
ςυνϋχιςη του αρχικοϑ ςχεδύου. υνεπώσ, δεν υπϊρχει διακοπό τησ εφαρμογόσ των απαιτόςεων
του ΔΠΦΑ 5. Η τροποπούηςη διευκρινύζει επύςησ ϐτι η αλλαγό τησ μεθϐδου διϊθεςησ δεν αλλϊζει
την ημερομηνύα ταξινϐμηςόσ.
ΔΠΦΑ 7 «Φρηματοπιςτωτικϊ Μϋςα: Γνωςτοποιόςεισ»
Εξυπηρϋτηςη ςυμβϊςεων μετϊ την μεταβύβαςη χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων.
Εϊν μύα επιχεύρηςη μεταβιβϊζει ϋνα χρηματοοικονομικϐ περιουςιακϐ ςτοιχεύο υπϐ ϐρουσ που
επιτρϋπουν ςτον μεταβιβϊζοντα να αποαναγνωρύςει το περιουςιακϐ ςτοιχεύο, το Δ.Π.Φ.Α. 7 απαιτεύ
να γνωςτοποιοϑνται ϐλεσ οι μορφϋσ ςυνεχιζϐμενησ ανϊμειξησ που μπορεύ να ϋχει η μεταβιβϊζουςα
επύ των μεταβιβαςθϋντων περιουςιακών ςτοιχεύων. Σο Δ.Π.Φ.Α. 7 παρϋχει οδηγύεσ ςχετικϊ με το τι
εννοεύ με τον ϐρο «ςυνεχιζϐμενη ανϊμειξη». Η τροποπούηςη πρϐςθεςε ςυγκεκριμϋνεσ οδηγύεσ
προκειμϋνου να βοηθόςει τισ διοικόςεισ να προςδιορύςουν εϊν οι ϐροι μιασ ςϑμβαςησ για
εξυπηρϋτηςη χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων τα οπούα ϋχουν μεταβιβαςτεύ ςυνιςτϊ
«ςυνεχιζϐμενη ανϊμειξη». Η τροποπούηςη παρϋχει το δικαύωμα αναδρομικόσ εφαρμογόσ.
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Ενδιϊμεςεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ
Η τροποπούηςη αποςαφηνύζει ϐτι η επιπρϐςθετη γνωςτοπούηςη που απαιτεύται απϐ το Δ.Π.Φ.Α. 7
«Γνωςτοπούηςη - υμψηφιςμϐσ χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων και υποχρεώςεων»
δεν απαιτεύται ςυγκεκριμϋνα για ϐλεσ τισ ενδιϊμεςεσ περιϐδουσ, εκτϐσ αν απαιτεύται απϐ το Δ.Λ.Π.
34. Η τροποπούηςη ϋχει αναδρομικό ιςχϑ.
ΔΛΠ 19 «Παροχϋσ ςε εργαζομϋνουσ-Ειςφορϋσ από εργαζόμενουσ»
Η τροποπούηςη εφαρμϐζεται για ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1η
Υεβρουαρύου 2015. Η τροποπούηςη διευκρινύζει ϐτι η αξιολϐγηςη τησ ϑπαρξησ ενεργοϑ αγορϊσ
υψηλόσ ποιϐτητασ εταιρικών ομολϐγων αξιολογεύται με βϊςη το νϐμιςμα ςτο οπούο εκφρϊζεται η
υποχρϋωςη και ϐχι με βϊςη τη χώρα που υπϊρχει η υποχρϋωςη. Όταν δεν υπϊρχει ενεργϐσ αγορϊ
υψηλόσ ποιϐτητασ εταιρικών ομολϐγων ςε αυτϐ το νϐμιςμα, χρηςιμοποιοϑνται τα επιτϐκια των
κρατικών ομολϐγων.
ΔΛΠ 34 «Ενδιϊμεςη Φρηματοοικονομικό Αναφορϊ»
Η τροποπούηςη διευκρινύζει ϐτι απαιτόςεισ γνωςτοποιόςεων των ενδιϊμεςων οικονομικών
καταςτϊςεων, πρϋπει να βρύςκονται εύτε ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ εύτε να ενςωματώνονται
με παραπομπϋσ μεταξϑ των ενδιϊμεςων οικονομικών καταςτϊςεων και του ςημεύου ϐπου
ςυμπεριλαμβϊνονται ςτη ενδιϊμεςη οικονομικό ϋκθεςη (π.χ. ςτη ϋκθεςη Διαχεύριςησ).
Διευκρινύζεται επύςησ ϐτι οι ϊλλεσ πληροφορύεσ, εντϐσ τησ ενδιϊμεςησ οικονομικόσ ϋκθεςησ πρϋπει
να εύναι ςτη διϊθεςη των χρηςτών με τουσ ύδιουσ ϐρουσ και την ύδια ςτιγμό ϐπωσ και οι ενδιϊμεςεσ
οικονομικϋσ καταςτϊςεισ. Εϊν οι χρόςτεσ δεν ϋχουν πρϐςβαςη ςτισ λοιπϋσ πληροφορύεσ με αυτϐν
τον τρϐπο, τϐτε η ενδιϊμεςη οικονομικό ϋκθεςη εύναι ελλιπόσ.
ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Σροποποιόςεισ) –Εταιρεύεσ Επενδύςεων: Εφαρμογό των
εξαιρϋςεων ενοπούηςησ
τισ 18 Δεκεμβρύου 2014 το υμβοϑλιο εξϋδωςε τροποποιόςεισ ςτα ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 12 και ΔΛΠ 28
για θϋματα που ϋχουν προκϑψει ςτο πλαύςιο τησ εφαρμογόσ των εξαιρϋςεων ενοπούηςησ για τισ
Εταιρεύεσ Επενδϑςεων. Οι τροποποιόςεισ εφαρμϐζονται για ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που
ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1η Ιανουαρύου 2016, με την νωρύτερη εφαρμογό να επιτρϋπεται, και δεν
ϋχουν υιοθετηθεύ απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη.
ΔΛΠ 1 (Σροποπούηςη) «Παρουςύαςη των Οικονομικών Καταςτϊςεων»-Πρωτοβουλύα
Γνωςτοπούηςησ
Οι τροποποιόςεισ ςτο ΔΛΠ 1 που εξϋδωςε το υμβοϑλιο ςτισ 18 Δεκεμβρύου 2014, αποςαφηνύζουν
ϐτι η ςημαντικϐτητα εφαρμϐζεται για το ςϑνολο των οικονομικών καταςτϊςεων και ϐτι η
ςυμπερύληψη ςε αυτϋσ αςόμαντων πληροφοριών μπορεύ να εμποδύςει την χρηςιμϐτητα των
γνωςτοποιόςεων. Επιπλϋον, οι τροποποιόςεισ διευκρινύζουν ϐτι οι επιχειρόςεισ θα πρϋπει να
χρηςιμοποιοϑν την επαγγελματικό τουσ κρύςη, καθορύζοντασ το που και με ποια ςειρϊ
παρουςιϊζονται οι πληροφορύεσ ςτισ γνωςτοποιόςεισ επύ των οικονομικών καταςτϊςεων. Επύςησ
διευκρινύζονται θϋματα ςχετικϊ με τα υποςϑνολα και την παρουςύαςη των ςτοιχεύων των λοιπών
ςυνολικών ειςοδημϊτων που προκϑπτουν απϐ τισ επενδϑςεισ που λογιςτικοποιοϑνται με τη
μϋθοδο τησ καθαρόσ θϋςησ. Η τροποπούηςη εφαρμϐζεται ςε ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που
ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1 Ιανουαρύου 2016 και υιοθετόθηκε απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη ςτισ 18
Δεκεμβρύου 2015.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Σροποποιόςεισ)- Διευκρινόςεισ για τισ επιτρεπτϋσ μεθόδουσ
απόςβεςησ
Η τροποπούηςη διευκρινύζει ϐτι η χρόςη μεθϐδων απϐςβεςησ βαςιςμϋνων ςτα ϋςοδα δεν εύναι
κατϊλληλεσ για τον υπολογιςμϐ των αποςβϋςεων ενϐσ περιουςιακοϑ ςτοιχεύου καθώσ τα ϋςοδα
δεν θεωροϑνται κατϊλληλη βϊςη επιμϋτρηςησ τησ ανϊλωςησ των οικονομικών ωφελειών που
ενςωματώνονται ςε ϋνα ϊυλο περιουςιακϐ ςτοιχεύο. Η ανωτϋρω θϋςη δεν ιςχϑει ϐταν το ϊυλο
περιουςιακϐ ςτοιχεύο εκφρϊζεται ωσ μϋτρο υπολογιςμοϑ των εςϐδων ό ϐταν μπορεύ να αποδειχθεύ
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ϐτι τα ϋςοδα και η ανϊλωςη των οικονομικών ωφελειών που απορρϋουν απϐ το ϊυλο περιουςιακϐ
ςτοιχεύο εύναι ςτενϊ ςυνδεδεμϋνα. Η τροποπούηςη εφαρμϐζεται ςε ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ
που ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1 Ιανουαρύου 2016 και υιοθετόθηκε απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη ςτισ 2
Δεκεμβρύου 2015.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Σροποποιόςεισ)- Γεωργύα: Καρποφόρα Υυτϊ
Οι τροποποιόςεισ φϋρνουν τα καρποφϐρα φυτϊ (bearerplants), τα οπούα χρηςιμοποιοϑνται
αποκλειςτικϊ και μϐνο για να αυξηθεύ παραγωγό, ςτο πεδύο εφαρμογόσ του ΔΛΠ 16 ϋτςι ώςτε να
αντιμετωπύζονται λογιςτικϊ με τον ύδιο τρϐπο ϐπωσ τα πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα. Οι
τροποποιόςεισ εφαρμϐζονται για ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1η
Ιανουαρύου 2016, με την νωρύτερη εφαρμογό να επιτρϋπεται, και υιοθετόθηκε απϐ την Ευρωπαώκό
Ένωςη ςτισ 23 Νοεμβρύου 2015.
ΔΛΠ 27 (Σροποπούηςη) «Ατομικϋσ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ» - Μϋθοδοσ τησ Καθαρόσ
Θϋςησ ςτισ Ατομικϋσ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ
Η τροποπούηςη του ΔΛΠ 27 την οπούα εξϋδωςε το υμβοϑλιο ςτισ 12 Αυγοϑςτου 2014, επιτρϋπει
ςε μύα οντϐτητα να χρηςιμοποιεύ τη μϋθοδο τησ καθαρόσ θϋςησ για τη λογιςτικοπούηςη των
επενδϑςεών τησ ςε θυγατρικϋσ, κοινοπραξύεσ και ςυγγενεύσ, ςτισ ατομικϋσ τησ οικονομικϋσ
καταςτϊςεισ. Αυτϐ ςυνιςτϊ επιλογό λογιςτικόσ πολιτικόσ για κϊθε κατηγορύα επενδϑςεων. Η
τροποπούηςη εφαρμϐζεται ςε ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1
Ιανουαρύου 2016 και υιοθετόθηκε απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη ςτισ 18 Δεκεμβρύου 2015.
ΔΠΦΑ 11 (Σροποπούηςη) «χόματα υπό κοινό ϋλεγχο» - Λογιςτικόσ χειριςμόσ τησ
απόκτηςησ μεριδύου ςε μια από κοινού δραςτηριότητα
Η τροποπούηςη διευκρινύζει ϐτι ϋνασ επενδυτόσ εφαρμϐζει την μϋθοδο τησ «απϐκτηςησ» ϐταν
αποκτϊ ςυμμετοχό ςε μύα κοινό επιχεύρηςη. Η τροποπούηςη εφαρμϐζεται ςε ετόςιεσ λογιςτικϋσ
περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1 Ιανουαρύου 2016 και υιοθετόθηκε απϐ την Ευρωπαώκό
Ένωςη ςτισ 24 Νοεμβρύου 2015.
ΔΛΠ 19 (Σροποπούηςη) «Παροχϋσ ςε εργαζομϋνουσ-Ειςφορϋσ από εργαζόμενουσ»
Η τροποπούηςη εφαρμϐζεται για ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1η
Υεβρουαρύου 2015. Οι τροποποιόςεισ εφαρμϐζονται για ειςφορϋσ απϐ εργαζομϋνουσ ό τρύτουσ ςε
προγρϊμματα καθοριςμϋνων παροχών. Ο ςτϐχοσ τησ τροποπούηςησ εύναι η απλοπούηςη του
λογιςτικοϑ χειριςμοϑ των ειςφορών που εύναι ανεξϊρτητεσ απϐ τον αριθμϐ των ετών υπηρεςύασ
των εργαζομϋνων, για παρϊδειγμα, για τισ ειςφορϋσ των εργαζομϋνων που υπολογύζονται
ςϑμφωνα με ϋνα ςταθερϐ ποςοςτϐ του μιςθοϑ.
Πρϐτυπα και Διερμηνεύεσ υποχρεωτικϊ για μεταγενϋςτερεσ περιϐδουσ που δεν ϋχουν εφαρμοςτεύ
νωρύτερα απϐ την Εταιρεύα
Σα παρακϊτω νϋα πρϐτυπα, τροποποιόςεισ προτϑπων και διερμηνεύεσ ϋχουν εκδοθεύ αλλϊ εύναι
υποχρεωτικϊ για μεταγενϋςτερεσ περιϐδουσ. Η Εταιρεύα δεν ϋχει εφαρμϐςει νωρύτερα τα
κατωτϋρω πρϐτυπα και μελετϊ την επύδραςη τουσ ςτισ Φρηματοοικονομικϋσ Καταςτϊςεισ.
ΔΠΦΑ 9 «Φρηματοοικονομικϊ μϋςα»
τισ 24 Ιουλύου 2014 το υμβοϑλιο εξϋδωςε την τελικό ϋκδοςη του ΔΠΦΑ 9, το οπούο περιλαμβϊνει
την ταξινϐμηςη και επιμϋτρηςη, την απομεύωςη και τη λογιςτικό αντιςτϊθμιςησ. Σο πρϐτυπο θα
αντικαταςτόςει το ΔΛΠ 39 και ϐλεσ τισ προηγοϑμενεσ εκδϐςεισ του ΔΠΦΑ 9. Σα
χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα αποτιμώνται ςτο αναπϐςβεςτο κϐςτοσ, ςτην εϑλογη
αξύα μϋςω των αποτελεςμϊτων, ό ςτην εϑλογη αξύα μϋςω των λοιπών ςυνολικών εςϐδων, με βϊςη
το επιχειρηματικϐ μοντϋλο τησ επιχεύρηςησ για τη διαχεύριςη των χρηματοοικονομικών
περιουςιακών ςτοιχεύων και των ςυμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών
περιουςιακών ςτοιχεύων. Εκτϐσ απϐ τον πιςτωτικϐ κύνδυνο τησ οντϐτητασ, η ταξινϐμηςη και
επιμϋτρηςη των χρηματοοικονομικών υποχρεώςεων δεν ϋχει αλλϊξει ςε ςχϋςη με τισ υπϊρχουςεσ
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απαιτόςεισ. Η Εταιρεύα βρύςκεται ςτη διαδικαςύα εκτύμηςησ τησ επύδραςησ του ΔΠΦΑ 9 ςτισ
οικονομικϋσ τησ καταςτϊςεισ. Σο ΔΠΦΑ 9 εφαρμϐζεται υποχρεωτικϊ ςε ετόςιεσ λογιςτικϋσ
περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1 Ιανουαρύου 2018 και υιοθετόθηκε απϐ την Ευρωπαώκό
Ένωςη ςτισ 22 Νοεμβρύου 2016.
ΔΠΦΑ 15 «Έςοδα από ςυμβϊςεισ με πελϊτεσ»
τισ 28 ΜαϏου 2014 το ΔΛΠ εξϋδωςε το ΔΠΦΑ 15 «Έςοδα απϐ ςυμβϊςεισ με πελϊτεσ» και
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των τροποποιόςεων επύ του προτϑπου που εκδϐθηκαν ςτισ 11
επτεμβρύου του 2015 εύναι υποχρεωτικόσ εφαρμογόσ ςε ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που
ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1 Ιανουαρύου 2018 και αποτελεύ το νϋο πρϐτυπο που αφορϊ ςτην
αναγνώριςη του εςϐδου.
Σο ΔΠΦΑ 15 αντικαθιςτϊ τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τισ διερμηνεύεσ ΕΔΔΠΦΑ 13, ΕΔΔΠΦΑ 15,
ΕΔΔΠΦΑ 18 και ΜΕΔ 31.
Σο νϋο πρϐτυπο καθιερώνει ϋνα μοντϋλο πϋντε βημϊτων που θα εφαρμϐζεται για ϋςοδα που
προκϑπτουν απϐ μια ςϑμβαςη με ϋναν πελϊτη (με περιοριςμϋνεσ εξαιρϋςεισ), ανεξϊρτητα απϐ το
εύδοσ τησ ςυναλλαγόσ εςϐδων ό τον κλϊδο. Οι απαιτόςεισ του προτϑπου θα εφαρμϐζονται επύςησ
για την αναγνώριςη και επιμϋτρηςη των κερδών και ζημιών απϐ την πώληςη οριςμϋνων μη
χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων που δεν αποτελοϑν παραγωγό απϐ ςυνόθεισ
δραςτηριϐτητεσ τησ οικονομικόσ οντϐτητασ (π.χ., πωλόςεισ ακινότων, εγκαταςτϊςεων και
εξοπλιςμοϑ ό ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων). Θα απαιτοϑνται εκτεταμϋνεσ γνωςτοποιόςεισ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ανϊλυςησ του ςυνϐλου των εςϐδων, πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ
υποχρεώςεισ απϐδοςησ, αλλαγϋσ ςτα υπϐλοιπα των περιουςιακών ςτοιχεύων ςϑμβαςησ και των
υποχρεώςεων ςϑμβαςησ μεταξϑ των περιϐδων και βαςικϋσ κρύςεισ και εκτιμόςεισ. Σο ΔΠΦΑ 15
υιοθετόθηκε απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη ςτισ 22 επτεμβρύου 2016.
ΔΠΦΑ 14 «Μεταβατικού λογαριαςμού Ρυθμιζόμενων Δραςτηριοτότων»
τισ 30 Ιανουαρύου 2014 το ΔΛΠ εξϋδωςε το πρϐτυπο ςκοπϐσ του οπούου εύναι να προςδιορύςει
τισ απαιτόςεισ χρηματοοικονομικόσ πληροφϐρηςησ για τα υπϐλοιπα των «Μεταβατικού
λογαριαςμού Ρυθμιζϐμενων Δραςτηριοτότων» που προκϑπτουν ϐταν μια οικονομικό οντϐτητα
παρϋχει αγαθϊ ό υπηρεςύεσ ςε πελϊτεσ, ςε τιμό ό ποςοςτϐ που υπϐκειται ςε ειδικό ρϑθμιςη απϐ το
κρϊτοσ.
Σο ΔΠΦΑ 14 επιτρϋπει ςε μια οικονομικό οντϐτητα η οπούα υιοθετεύ για πρώτη φορϊ τα ΔΠΦΑ να
ςυνεχύςει να λογιςτικοποιεύ, με μικρϋσ αλλαγϋσ, τα υπϐλοιπα των «μεταβατικών λογαριαςμών
ρυθμιζϐμενων δραςτηριοτότων» ςϑμφωνα με τα προηγοϑμενα λογιςτικϊ πρϐτυπα, τϐςο κατϊ την
πρώτη εφαρμογό των ΔΠΦΑ ϐςο και ςτισ μεταγενϋςτερεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ. Σα υπϐλοιπα
και οι κινόςεισ αυτών των λογαριαςμών παρουςιϊζονται χωριςτϊ ςτισ καταςτϊςεισ οικονομικόσ
θϋςησ, αποτελεςμϊτων και λοιπών ςυνολικών ειςοδημϊτων ενώ ςυγκεκριμϋνεσ γνωςτοποιόςεισ
απαιτοϑνται. Σο νϋο πρϐτυπο εφαρμϐζεται ςε ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό
μετϊ την 1 Ιανουαρύου 2016 και δεν ϋχει υιοθετηθεύ απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη.
ΔΠΦΑ 16 «Μιςθώςεισ»
τισ 13 Ιανουαρύου 2016 το ΔΛΠ εξϋδωςε το ΔΠΦΑ 16 και αντικαθιςτϊ το ΔΛΠ 17. κοπϐσ του
προτϑπου εύναι να εξαςφαλύςει ϐτι οι μιςθωτϋσ και οι εκμιςθωτϋσ παρϋχουν χρόςιμη
πληροφϐρηςη που παρουςιϊζει εϑλογα την ουςύα των ςυναλλαγών που αφοροϑν μιςθώςεισ. Σο
ΔΠΦΑ 16 ειςϊγει ϋνα ενιαύο μοντϋλο για το λογιςτικϐ χειριςμϐ απϐ την πλευρϊ του μιςθωτό, το
οπούο απαιτεύ ο μιςθωτόσ να αναγνωρύζει περιουςιακϊ ςτοιχεύα και υποχρεώςεισ για ϐλεσ τισ
ςυμβϊςεισ μιςθώςεων με διϊρκεια ϊνω των 12 μηνών, εκτϐσ εϊν το υποκεύμενο περιουςιακϐ
ςτοιχεύο εύναι μη ςημαντικόσ αξύασ. χετικϊ με το λογιςτικϐ χειριςμϐ απϐ την πλευρϊ του
εκμιςθωτό, το ΔΠΦΑ 16 ενςωματώνει ουςιαςτικϊ τισ απαιτόςεισ του ΔΛΠ 17. Επομϋνωσ, ο
εκμιςθωτόσ ςυνεχύζει να κατηγοριοποιεύ τισ ςυμβϊςεισ μιςθώςεων ςε λειτουργικϋσ και
χρηματοδοτικϋσ μιςθώςεισ, και να ακολουθεύ διαφορετικϐ λογιςτικϐ χειριςμϐ για κϊθε τϑπο
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ςϑμβαςησ. Σο νϋο πρϐτυπο εφαρμϐζεται ςε ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ
την 1 Ιανουαρύου 2019 και δεν ϋχει υιοθετηθεύ απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη.
ΔΠΦΑ 10
(Σροποπούηςη) «Ενοποιημϋνεσ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ» και ΔΛΠ 28
(Σροποπούηςη) «υμμετοχϋσ ςε υγγενεύσ Επιχειρόςεισ και Κοινοπραξύεσ» - Πώληςη ό Ειςφορϊ
περιουςιακών ςτοιχεύων μεταξϑ του Επενδυτό και τησ υγγενοϑσ ό τησ Κοινοπραξύασ του
Η κϑρια ςυνϋπεια τησ τροποπούηςησ που εκδϐθηκε απϐ το υμβοϑλιο ςτισ 11 επτεμβρύου 2014,
εύναι ϐτι ολϐκληρο το κϋρδοσ ό η ζημύα αναγνωρύζεται ϐταν μια ςυναλλαγό περιλαμβϊνει μια
επιχεύρηςη (εύτε ςτεγϊζεται ςε μια θυγατρικό ό ϐχι). Ένα μερικϐ κϋρδοσ ό ζημύα αναγνωρύζεται
ϐταν μια ςυναλλαγό περιλαμβϊνει ςτοιχεύα ενεργητικοϑ που δεν ςυνιςτοϑν επιχεύρηςη, ακϐμη και
αν αυτϊ τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα ςτεγϊζονται ςε μια θυγατρικό. Η τροποπούηςη εφαρμϐζεται ςε
ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1 Ιανουαρύου 2016 και δεν ϋχει
υιοθετηθεύ απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη.
ΔΛΠ 12 (Σροποπούηςη) «Αναγνώριςη αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτόςεων ςε μη
πραγματοποιηθεύςεσ ζημιϋσ»
Η τροποπούηςη διευκρινύζει το λογιςτικϐ χειριςμϐ ςχετικϊ με την αναγνώριςη αναβαλλϐμενων
φορολογικών απαιτόςεων ςε μη πραγματοποιηθεύςεσ ζημιϋσ που ϋχουν προκϑψει απϐ
χρεωςτικοϑσ τύτλουσ που επιμετρώνται ςτην εϑλογη αξύα. Η τροποπούηςη εφαρμϐζεται ςτισ
ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1 Ιανουαρύου 2017 και δεν ϋχει
υιοθετηθεύ ακϐμη απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη.
ΔΛΠ 7 Καταςτϊςεισ ταμιακών ροών (Σροποπούηςη) «Γνωςτοποιόςεισ»
Η τροποπούηςη ειςϊγει υποχρεωτικϋσ γνωςτοποιόςεισ που παρϋχουν τη δυνατϐτητα ςτουσ
χρόςτεσ των οικονομικών καταςτϊςεων να αξιολογόςουν τισ μεταβολϋσ των υποχρεώςεων που
προϋρχονται απϐ χρηματοδοτικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Οι τροποποιόςεισ θα απαιτοϑν απϐ τισ
οντϐτητεσ να παρϋχουν γνωςτοποιόςεισ που επιτρϋπουν ςτουσ επενδυτϋσ να αξιολογοϑν τισ
μεταβολϋσ ςτισ υποχρεώςεισ που προκϑπτουν απϐ χρηματοοικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ,
ςυμπεριλαμβανομϋνων μεταβολών που προϋρχονται απϐ ταμειακϋσ ροϋσ και μεταβολϋσ μη
ταμειακόσ φϑςησ. Η τροποπούηςη εφαρμϐζεται ςτισ ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που ξεκινοϑν
την ό μετϊ την 1η Ιανουαρύου 2017 και δεν ϋχει υιοθετηθεύ ακϐμη απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη.
ΔΠΦΑ 2 Παροχϋσ που εξαρτώνται από την αξύα των μετοχών (Σροποπούηςη) «Σαξινόμηςη
και επιμϋτρηςη ςυναλλαγών που αφορούν παροχϋσ που εξαρτώνται από την αξύα των
μετοχών»
Η τροποπούηςη παρϋχει διευκρινόςεισ ςχετικϊ με τη βϊςη επιμϋτρηςησ ϐςον αφορϊ παροχϋσ που
εξαρτώνται απϐ την αξύα των μετοχών και διακανονύζονται ςε μετρητϊ και το λογιςτικϐ χειριςμϐ
ςχετικϊ με τροποποιόςεισ ςε ϐρουσ που μεταβϊλλουν μύα παροχό που διακανονύζεται ςε μετρητϊ ό
ςε παροχό που διακανονύζεται ςε ςυμμετοχικοϑσ τύτλουσ. Επιπλϋον ειςϊγουν μύα εξαύρεςη ϐςον
αφορϊ τισ αρχϋσ του ΔΠΦΑ 2 με βϊςη την οπούα μύα παροχό θα πρϋπει να αντιμετωπύζεται ςαν να
επρϐκειτο να διακανονιςτεύ εξ’ ολοκλόρου ςε ςυμμετοχικοϑσ τύτλουσ, ςτισ περιπτώςεισ ϐπου ο
εργοδϐτησ υποχρεοϑται να παρακρατϊ ϋνα ποςϐ προσ κϊλυψη των φορολογικών υποχρεώςεων
των εργαζομϋνων που προκϑπτουν απϐ παροχϋσ που εξαρτώνται απϐ την αξύα των μετοχών και να
το αποδύδει ςτισ φορολογικϋσ αρχϋσ. Η τροποπούηςη εφαρμϐζεται ςτισ ετόςιεσ λογιςτικϋσ
περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1 Ιανουαρύου 2018 και δεν ϋχει υιοθετηθεύ ακϐμη απϐ την
Ευρωπαώκό Ένωςη.
ΔΠΦΑ 4 (Σροποπούηςη) «Εφαρμογό του νϋου ΔΠΦΑ 9 με το ΔΠΦΑ 4».
Σο υμβοϑλιο εξϋδωςε ςτισ 12 επτεμβρύου τροποποιόςεισ ςτο πρϐτυπο ΔΠΦΑ 4 ώςτε να
αντιμετωπιςτοϑν οι ανηςυχύεσ που προϋκυψαν απϐ την εφαρμογό του νϋου προτϑπου
χρηματοοικονομικών μϋςων (ΔΠΦΑ 9), πριν απϐ την εφαρμογό του νϋου τροποποιημϋνου απϐ το
ςυμβοϑλιο ΔΠΦΑ 4. Οι τροποποιόςεισ ειςϊγουν δϑο προςεγγύςεισ: επικϊλυψη και αναβολό. Σο
τροποποιημϋνο πρϐτυπο θα:
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•δύνει την δυνατϐτητα ςτισ εταιρύεσ που εκδύδουν αςφαλιςτόρια ςυμβϐλαια να αναγνωρύςουν ςτα
λοιπϊ ςυνολικϊ ϋςοδα, και ϐχι ςτο κϋρδοσ ό τη ζημύα, την αςτϊθεια που μπορεύ να προκϑψει
ϐταν το ΔΠΦΑ 9 εφαρμϐζεται πριν απϐ τισ νϋεσ αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ.
•παρϋχει ςτισ επιχειρόςεισ των οπούων οι δραςτηριϐτητεσ κατϊ κϑριο λϐγο ςυνδϋονται με τισ
αςφϊλειεσ, μια προαιρετικό προςωρινό εξαύρεςη απϐ την εφαρμογό ΔΠΦΑ 9 μϋχρι το 2021.
Η τροποπούηςη εφαρμϐζεται ςτισ ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1
Ιανουαρύου 2018 και δεν ϋχει υιοθετηθεύ ακϐμη απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη.
Διευκρινύςεισ ςτο ΔΠΦΑ 15 «Έςοδα από υμβϊςεισ με Πελϊτεσ»
Σον Απρύλιο του 2016, το IASB προϋβη ςτην ϋκδοςη διευκρινύςεων ςτο ΔΠΦΑ 15. Οι τροποποιόςεισ
του ΔΠΦΑ 15 δεν μεταβϊλλουν τισ βαςικϋσ αρχϋσ του Προτϑπου, αλλϊ παρϋχουν διευκρινύςεισ ωσ
προσ την εφαρμογό των εν λϐγω αρχών. Οι τροποποιόςεισ διευκρινύζουν τον τρϐπο με τον οπούο
αναγνωρύζεται μύα δϋςμευςη εκτϋλεςησ ςε μύα ςϑμβαςη, πώσ προςδιορύζεται αν μύα οικονομικό
οντϐτητα αποτελεύ τον εντολϋα ό τον εντολοδϐχο, και πώσ προςδιορύζεται αν το ϋςοδο απϐ τη
χορόγηςη μύασ ϊδειασ θα πρϋπει να αναγνωριςτεύ ςε μύα ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό ό με την
πϊροδο του χρϐνου. Η εταιρεύα θα εξετϊςει την επύπτωςη ϐλων των παραπϊνω ςτισ Οικονομικϋσ
τησ Καταςτϊςεισ, αν και δεν αναμϋνεται να ϋχει καμύα. Η τροποπούηςη εφαρμϐζεται για ετόςιεσ
περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ την 01/01/2018 και δεν ϋχει υιοθετηθεύ απϐ την Ευρωπαώκό
Ένωςη.
Ετόςιεσ Βελτιώςεισ ςτα ΔΠΦΑ, Κύκλοσ 2014-2016
Οι τροποποιόςεισ του Κϑκλου 2014-2016, εκδϐθηκαν απϐ το υμβοϑλιο ςτισ 8 Δεκεμβρύου 2016,
ϋχουν εφαρμογό ςε περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ απϐ την 1 Ιανουαρύου 2018 και δεν ϋχουν
υιοθετηθεύ απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη. Οι κατωτϋρω τροποποιόςεισ δεν αναμϋνεται να ϋχουν
ςημαντικό επύπτωςη ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ Εταιρεύασ.
Δ.Π.Φ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογό των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικόσ αναφορϊσ
Η τροποπούηςη διαγρϊφει τισ «Βραχυπρϐθεςμεσ εξαιρϋςεισ απϐ τα Δ.Π.Φ.Α.» που προβλϋπονταν
απϐ το Προςϊρτημα Ε του Δ.Π.Φ.Α. 1 με το αιτιολογικϐ ϐτι ϋχουν υπηρετόςει πλϋον τον ςκοπϐ τουσ
και δεν εύναι πλϋον απαραύτητεσ.
ΔΛΠ 28 (Σροποπούηςη) «Επιμϋτρηςη υγγενών Επιχειρόςεων ό Κοινοπραξιών ςτην
εύλογη αξύα»
Η τροποπούηςη διευκρινύζει ϐτι η επιλογό που δύνεται οι επενδϑςεισ ςε ςυγγενεύσ ό ςε
κοινοπραξύεσ που κατϋχονται απϐ μια οντϐτητα που εύναι ϋνασ οργανιςμϐσ διαχεύριςησ
επενδυτικών κεφαλαύων, ό ϊλλησ οντϐτητασ που πληρού τισ προϒποθϋςεισ, να επιμετρηθοϑν ςτην
εϑλογη αξύα μϋςω των αποτελεςμϊτων, εύναι διαθϋςιμη για κϊθε μια επϋνδυςη ςε ςυγγενό ό
κοινοπραξύα ξεχωριςτϊ κατϊ την αρχικό αναγνώριςη.
ΔΠΦΑ 12 Γνωςτοποιόςεισ ςυμμετοχών ςε ϊλλεσ οντότητεσ: Διευκρύνιςη του ςκοπού του
προτύπου.
Η τροποπούηςη διευκρύνιςε το πεδύο εφαρμογόσ του προτϑπου προςδιορύζοντασ ϐτι οι απαιτόςεισ
γνωςτοπούηςησ του προτϑπου, εκτϐσ απϐ εκεύνεσ των παραγρϊφων Β10-Β16, ιςχϑουν για τισ
ςυμμετοχϋσ τησ οντϐτητασ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 5 που ϋχουν ταξινομηθεύ ωσ
κατεχϐμενα για πώληςη, ωσ κατεχϐμενα για διανομό ό ωσ διακοπεύςεσ δραςτηριϐτητεσ ςϑμφωνα
με το ΔΠΦΑ 5 «Μη κυκλοφοροϑντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που κατϋχονται προσ πώληςη και
διακοπεύςεσ δραςτηριϐτητεσ».
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικϊ ακύνητα» Μεταφορϋσ Επενδυτικών ακινότων
Οι τροποποιόςεισ ςτο ΔΛΠ 40 που εξϋδωςε το υμβοϑλιο ςτισ 8 Δεκεμβρύου 2016 διευκρινύζουν ϐτι
μια οικονομικό οντϐτητα δϑναται να μεταφϋρει ϋνα ακύνητο προσ ό απϐ τισ επενδϑςεισ ςε ακύνητα,
Ετήςια οικονομική έκθεςη για τη χρήςη
από 1η Ιανουαρίου έωσ 31η Δεκεμβρίου 2016

24

ϐταν, και μϐνο ϐταν, υπϊρχουν ενδεύξεισ αλλαγόσ τησ χρόςησ. Μια αλλαγό τησ χρόςησ προκϑπτει,
εϊν το ακύνητο πληρού ό παϑει να πληρού, τον οριςμϐ των επενδϑςεων ςε ακύνητα. Μια αλλαγό ςτισ
προθϋςεισ τησ διούκηςησ για τη χρόςη του ακινότου απϐ μϐνη τησ δεν αποτελεύ ϋνδειξη μιασ
αλλαγόσ ςτη χρόςη. Η τροποπούηςη εφαρμϐζεται ςε ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιϐδουσ που ξεκινοϑν
την ό μετϊ την 1 Ιανουαρύου 2018 και δεν ϋχει υιοθετηθεύ απϐ την Ευρωπαώκό Ένωςη.
ΕΔΔΠΦΑ 22 Διερμηνεύα «υναλλαγϋσ ςε ξϋνο νόμιςμα και Προκαταβολϋσ»
Η Διερμηνεύα 22 διευκρινύζει το λογιςτικϐ χειριςμϐ για τισ ςυναλλαγϋσ που περιλαμβϊνουν την
εύςπραξη ό την πληρωμό προκαταβολών ςε ξϋνο νϐμιςμα. υγκεκριμϋνα, εφαρμϐζεται για τισ
ςυναλλαγϋσ ςε ξϋνο νϐμιςμα ϐταν η οικονομικό οντϐτητα αναγνωρύζει ϋνα μη νομιςματικϐ
περιουςιακϐ ςτοιχεύο ό μια μη νομιςματικό υποχρϋωςη που προκϑπτει απϐ την πληρωμό ό την
εύςπραξη προκαταβολών πριν η οικονομικό οντϐτητα αναγνωρύςει το ςχετικϐ περιουςιακϐ
ςτοιχεύο, ϋξοδο ό ϋςοδο. ϑμφωνα με τη διερμηνεύα η ημερομηνύα τησ ςυναλλαγόσ, για τον ςκοπϐ
του καθοριςμοϑ τησ ςυναλλαγματικόσ ιςοτιμύασ, εύναι η ημερομηνύα τησ αρχικόσ αναγνώριςησ των
μη νομιςματικών προπληρωμών του περιουςιακοϑ ςτοιχεύου ό τησ υποχρϋωςησ απϐ λόψη
προκαταβολόσ. Εϊν υπϊρχουν πολλαπλϋσ πληρωμϋσ ό ειςπρϊξεισ προκαταβολικϊ, η ημερομηνύα
τησ ςυναλλαγόσ καθορύζεται για κϊθε πληρωμό ό εύςπραξη. Η διερμηνεύα εφαρμϐζεται ςε ετόςιεσ
λογιςτικϋσ περιϐδουσ που ξεκινοϑν την ό μετϊ την 1 Ιανουαρύου 2018 και δεν ϋχει υιοθετηθεύ απϐ
την Ευρωπαώκό Ένωςη.
3.2 Βϊςη προετοιμαςύασ οικονομικών καταςτϊςεων
Οι παροϑςεσ εταιρικϋσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ϋχουν ςυνταχθεύ απϐ τη διούκηςη ςϑμφωνα με τα
Διεθνό Πρϐτυπα Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ (ΔΠΦΑ), και τισ Διερμηνεύεσ τησ Επιτροπόσ
Διερμηνειών των Διεθνών Προτϑπων Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ, που ϋχουν εκδοθεύ απϐ το
υμβοϑλιο Διεθνών Λογιςτικών Προτϑπων (ΔΛΠ) και ϋχουν υιοθετηθεύ απϐ την Ευρωπαώκό
Ένωςη.
Οι λογιςτικϋσ πολιτικϋσ οι οπούεσ ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ ςτη ςϑνταξη των οικονομικών
καταςτϊςεων τησ χρόςησ 2016, ϋχουν εφαρμοςθεύ με ςυνϋπεια για ϐλεσ τισ χρόςεισ που
παρουςιϊζονται και δημοςιεϑονται ςτην ιςτοςελύδα τησ Εταιρεύασ για ςκοποϑσ ενημϋρωςησ.
Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ϋχουν ςυνταχθεύ µε βϊςη την αρχό του ιςτορικοϑ κϐςτουσ με εξαύρεςη
τα χρηματοοικονομικϊ μϋςα που επιμετρώνται ςτην εϑλογη αξύα. Η ετοιμαςύα των οικονομικών
καταςτϊςεων ςϑμφωνα µε γενικώσ αποδεκτϋσ λογιςτικϋσ αρχϋσ απαιτεύ τη χρηςιμοπούηςη
υπολογιςμών και υποθϋςεων που επηρεϊζουν τα αναφερθϋντα ποςϊ των περιουςιακών ςτοιχεύων
και υποχρεώςεων, τη γνωςτοπούηςη ενδεχϐμενων απαιτόςεων και υποχρεώςεων κατϊ την
ημερομηνύα των οικονομικών καταςτϊςεων και τα αναφερθϋντα ποςϊ εςϐδων και εξϐδων κατϊ τη
διϊρκεια τησ χρόςησ υπϐ αναφορϊ.
Οι υπολογιςμού βαςύζονται ςτην καλϑτερη δυνατό γνώςη τησ διεϑθυνςησ τησ Εταιρεύασ ςε ςχϋςη
µε τισ τρϋχουςεσ ςυνθόκεσ και ενϋργειεσ. Συχϐν διαφορϋσ ςε ποςϊ των οικονομικών καταςτϊςεων
και αντύςτοιχα ποςϊ ςτισ ςημειώςεισ οφεύλονται ςε ςτρογγυλοποιόςεισ.
3.3 Κρύςεισ
Κατϊ τη διαδικαςύα εφαρμογόσ των λογιςτικών πολιτικών η διούκηςη τησ Εταιρεύασ
χρηςιμοποιώντασ ωσ βϊςη την πληρϋςτερη πληροφϐρηςη που ϋχει ςτη διϊθεςό τησ εφαρμϐζει την
κρύςη τησ με γνώμονα τη γνώςη τησ για την Εταιρεύα αλλϊ και τησ αγορϊσ ςτην οπούα
δραςτηριοποιεύται. Μεταγενϋςτερεσ πιθανϋσ αλλαγϋσ ςτισ υπϊρχουςεσ ςυνθόκεσ λαμβϊνονται
υπϐψη προκειμϋνου να εφαρμοςτεύ η κατϊλληλη λογιςτικό πολιτικό. Οι κρύςεισ τησ διούκηςησ
αναφορικϊ με τη διενϋργεια εκτιμόςεων ςε ϐτι αφορϊ τισ λογιςτικϋσ πολιτικϋσ ςυνοψύζονται ςτισ
ακϐλουθεσ κατηγορύεσ ςτοιχεύων:
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 Κατηγοριοπούηςη των επενδϑςεων - η κρύςη τησ εταιρεύασ αναφορικϊ με τη μελλοντικό
πορεύα των επενδϑςεών τησ αςκεύ ςημαντικό επύδραςη ςτισ εκτιμόςεισ τησ ςε ϐτι αφορϊ την
αποτύμηςη των ςυγκεκριμϋνων επενδϑςεων.
 Ανακτηςιμϐτητα των απαιτόςεων - η κρύςη τησ διούκηςησ αναφορικϊ με την εκτύμηςη για
ανακτηςιμϐτητα των απαιτόςεων αποτελεύ ςημαντικϐ ςτοιχεύο για την αξιολϐγηςη των
υπολούπων ωσ επιςφαλό ό μη και την επιμϋτρηςη τυχϐν απομεύωςησ τησ αξύασ τουσ.
 Απαξύωςη των αποθεμϊτων - οι κρύςεισ και οι γνώςεισ τησ διούκηςησ αναφορικϊ με την
απαξύωςη ό ϐχι του υπολούπου των αποθεμϊτων υπϐκειται τϐςο ςε υποκειμενικϊ (κρύςη ςε
ϐτι αφορϊ τη χρόςη του αποθϋματοσ) ϐςο και ςε αντικειμενικϊ κριτόρια (φυςικό
καταλληλϐτητα του προώϐντοσ).
 Κατϊ πϐςο μύα μύςθωςη που ςυνϊπτεται με ϋναν εκμιςθωτό κατατϊςςεται ωσ λειτουργικό ό
χρηματοδοτικό - η αξιολϐγηςη τϋτοιων ςυμβϊςεων δεν εναπϐκειται μϐνο ςτον ϋλεγχο του
τϑπου που τη διϋπει αλλϊ κυρύωσ ςτην αξιολϐγηςη τησ ουςύασ τησ ςυναλλαγόσ.
 Ενδεχϐμενεσ υποχρεώςεισ.
 Ωφϋλιμη ζωό και υπολειμματικό αξύα των παγύων.
 Ανϊγκη απομεύωςησ τησ αξύασ των λοιπών περιουςιακών ςτοιχεύων.
 Εφαρμογό τησ βαςικόσ παραδοχόσ τησ ςυνϋχιςησ δραςτηριϐτητασ.
3.4 Εκτιμόςεισ και υποθϋςεισ
Μύα ςημαντικό λογιςτικό εκτύμηςη απαιτεύ τισ πιο δϑςκολεσ, υποκειμενικϋσ ό περύπλοκεσ κρύςεισ
τησ διούκηςησ, η επύδραςη των οπούων δεν μπορεύ να προςδιοριςτεύ αξιϐπιςτα.
 Υϐροι ειςοδόματοσ. Η αξιϐπιςτη επιμϋτρηςη των φϐρων ειςοδόματοσ βαςύζεται ςε εκτιμόςεισ
τϐςο του τρϋχοντοσ ϐςο και του αναβαλλϐμενου φϐρου. Η Εταιρεύα αναγνωρύζει υποχρεώςεισ για
αναμενϐμενα θϋματα φορολογικοϑ ελϋγχου, βαςιζϐμενη ςε εκτιμόςεισ του κατϊ πϐςο θα
οφεύλονται νϋοι φϐροι.
 Επιςφαλεύσ απαιτόςεισ. Προβλϋψεισ επιςφαλών απαιτόςεων βαςύζονται ςτην ιςτορικϐτητα των
ςτατιςτικών ςτοιχεύων που διατηρεύ η εταιρεύα, αναφορικϊ με τον κύνδυνο απαιτόςεισ κατϊ
ςυναλλαςςομϋνων κυρύωσ να μην ανακτηθοϑν.
 Ενδεχϐμενα γεγονϐτα. Η Εταιρεύα εμπλϋκεται ςε δικαςτικϋσ διεκδικόςεισ και αποζημιώςεισ κατϊ
τη ςυνόθη πορεύα των εργαςιών τησ. Η διούκηςη κρύνει ϐτι οποιοιδόποτε διακανονιςμού δεν θα
επηρϋαζαν ςημαντικϊ την οικονομικό θϋςη τησ Εταιρεύασ ςτισ 31 Δεκεμβρύου 2016. Παρϐλα αυτϊ,
ο καθοριςμϐσ των ενδεχϐμενων υποχρεώςεων που ςχετύζονται με τισ δικαςτικϋσ διεκδικόςεισ και
τισ απαιτόςεισ εύναι μύα πολϑπλοκη διαδικαςύα που περιλαμβϊνει κρύςεισ ςχετικϊ με τισ πιθανϋσ
ςυνϋπειεσ και τισ διερμηνεύεσ ςχετικϊ με τουσ νϐμουσ και τουσ κανονιςμοϑσ.
3.5 Πληροφόρηςη κατϊ τομϋα
Ωσ επιχειρηματικϐσ τομϋασ ορύζεται μύα ομϊδα ςτοιχεύων ενεργητικοϑ και δραςτηριοτότων που
παρϋχουν προώϐντα και υπηρεςύεσ, τα οπούα υπϐκεινται ςε διαφορετικοϑσ κινδϑνουσ και
αποδϐςεισ απϐ εκεύνα ϊλλων επιχειρηματικών τομϋων.
Ωσ γεωγραφικϐσ τομϋασ, ορύζεται μύα γεωγραφικό περιοχό, ςτην οπούα παρϋχονται προώϐντα και
υπηρεςύεσ και η οπούα υπϐκειται ςε διαφορετικοϑσ κινδϑνουσ και αποδϐςεισ απϐ ϊλλεσ περιοχϋσ
Ο πρωτεϑων τομϋασ δραςτηριϐτητασ τησ Εταιρεύασ εύναι η παροχό ιατρικών υπηρεςιών
πρωτοβϊθμιασ & δευτεροβϊθμιασ φροντύδασ. Γεωγραφικϊ η Εταιρεύα δραςτηριοποιεύται ςτην
Ελληνικό Επικρϊτεια και ςυγκεκριμϋνα ςτον Πειραιϊ/Κεντρικό Ελλϊδα.
3.6 Μετατροπό ξϋνου νομύςματοσ
Σα ςτοιχεύα των οικονομικών καταςτϊςεων τησ Εταιρεύασ επιμετροϑνται βϊςει του νομύςματοσ
του πρωτεϑοντοσ οικονομικοϑ περιβϊλλοντοσ, ςτο οπούο λειτουργεύ η Εταιρεύα (λειτουργικϐ

Ετήςια οικονομική έκθεςη για τη χρήςη
από 1η Ιανουαρίου έωσ 31η Δεκεμβρίου 2016

26

νϐμιςμα). Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ παρουςιϊζονται ςε Ευρώ, που εύναι το λειτουργικϐ νϐμιςμα
και το νϐμιςμα παρουςύαςησ τησ Εταιρεύασ.
Οι ςυναλλαγϋσ ςε ξϋνα νομύςματα μετατρϋπονται ςτο λειτουργικϐ νϐμιςμα με τη χρόςη των
ιςοτιμιών που ιςχϑουν κατϊ την ημερομηνύα των ςυναλλαγών. Κϋρδη και ζημύεσ απϐ
ςυναλλαγματικϋσ διαφορϋσ οι οπούεσ προκϑπτουν απϐ την εκκαθϊριςη τϋτοιων ςυναλλαγών κατϊ
τη διϊρκεια τησ περιϐδου και απϐ τη μετατροπό των νομιςματικών ςτοιχεύων που εκφρϊζονται ςε
ξϋνο νϐμιςμα με τισ ιςχϑουςεσ ιςοτιμύεσ κατϊ την ημερομηνύα ιςολογιςμοϑ, καταχωροϑνται ςτα
αποτελϋςματα. Οι ςυναλλαγματικϋσ διαφορϋσ απϐ μη νομιςματικϊ ςτοιχεύα που αποτιμώνται ςτην
εϑλογη αξύα τουσ, θεωροϑνται ωσ τμόμα τησ εϑλογησ αξύασ και ςυνεπώσ καταχωροϑνται ϐπου και
οι διαφορϋσ τησ εϑλογησ αξύασ.
3.7 Ενςώματεσ ακινητοποιόςεισ
Σα πϊγια ςτοιχεύα του ενεργητικοϑ απεικονύζονται ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ςτισ αξύεσ
κτόςεώσ τουσ μεύον τισ ςυςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ και τυχϐν απομειώςεισ αξύασ τoυσ. Σο κϐςτοσ
κτόςεωσ περιλαμβϊνει ϐλεσ τισ ϊμεςα επιρριπτϋεσ δαπϊνεσ για την απϐκτηςη των ςτοιχεύων.
Μεταγενϋςτερεσ δαπϊνεσ καταχωροϑνται ςε επαϑξηςη τησ λογιςτικόσ αξύασ των ενςωμϊτων
παγύων ό ωσ ξεχωριςτϐ πϊγιο μϐνον κατϊ την ϋκταςη που οι δαπϊνεσ αυτϋσ αυξϊνουν τα
μελλοντικϊ οικονομικϊ οφϋλη που αναμϋνεται να ειςρεϑςουν απϐ τη χρόςη του παγύου ςτοιχεύου
και το κϐςτοσ τουσ μπορεύ να επιμετρηθεύ αξιϐπιςτα. Σο κϐςτοσ επιςκευών και ςυντηρόςεων
καταχωρεύται ςτα αποτελϋςματα ϐταν πραγματοποιεύται.
Οι αποςβϋςεισ των ϊλλων ςτοιχεύων των ενςωμϊτων παγύων (πλην οικοπϋδων τα οπούα δεν
αποςβϋνονται) υπολογύζονται με τη ςταθερό μϋθοδο μϋςα ςτην ωφϋλιμη ζωό (Ω.Ζ.) τουσ και με
την παρατιθϋμενη υπολλειματικό αξύα (Τ.Α.) τουσ, που ϋχουν ωσ εξόσ:
Περιγραφό Κατηγορύασ
Γόπεδα & οικϐπεδα
Γόπεδα & οικϐπεδα επενδϑςεων
Κτύρια & εγκαταςτϊςεισ κτιρύων
Κτύρια & εγκαταςτϊςεισ κτιρύων επενδϑςεων
Κτύρια & εγκαταςτϊςεισ κτιρύων ςε ακύνητα τρύτων
Κτύρια & εγκατ/ςεισ κτιρύων ςε ακύνητα τρύτων επενδϑςεων
Κτύρια & εγκαταςτϊςεισ κτιρύων χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Μηχανόματα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Σεχνικϋσ εγκαταςτϊςεισ
Εργαλεύα
Μηχανολογικϊ ϐργανα
Λοιπϐσ μηχανολογικϐσ εξοπλιςμϐσ
Σεχνικϋσ εγκαταςτϊςεισ ςε ακύνητα τρύτων
Επιβατικϊ αυτοκύνητα
Μεταφορικϊ μϋςα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Υορτηγϊ αυτοκύνητα
Μεταφορικϊ μϋςα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Λοιπϊ μεταφορικϊ μϋςα
Έπιπλα
Έπιπλα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Ετήςια οικονομική έκθεςη για τη χρήςη
από 1η Ιανουαρίου έωσ 31η Δεκεμβρίου 2016

Ω.Ζ
ΕΣΗ ΜΗΝΕ

50
50
18
18
50
10
10
10
10
10
10
6
6
8
8
6
10
10

3
3
4
4
3

Τ.Α

0%
0%
0%
0%
0%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
27

κεϑη
κεϑη χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Μηχανϋσ γραφεύου
Μηχανϋσ γραφεύου χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ και ηλεκτρονικϊ ςυγκροτόματα
Η/Τ & ηλεκτρονικϊ ςυγκροτόματα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Μϋςα αποθόκευςησ
Μϋςα αποθόκευςησ χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Επιςτημονικϊ ϐργανα
Επιςτημονικϊ ϐργανα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Λοιπϐσ εξοπλιςμϐσ
Λοιπϐσ εξοπλιςμϐσ χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Εξοπλιςμϐσ τηλεπικοινωνιών
Εξοπλιςμϐσ τηλεπικοινωνιών χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Τπεραξύα επιχεύρηςησ
Δικαιώματα χρόςεωσ παγύων
Λοιπϊ δικαιώματα
Λογιςμικϊ προγρϊμματα

10
10
10
10
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
0
0
0
5

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Οι υπολειμματικϋσ αξύεσ και οι ωφϋλιμεσ ζωϋσ των ενςώματων παγύων υπϐκεινται ςε επανεξϋταςη
ςε κϊθε ημερομηνύα ιςολογιςμοϑ. Όταν οι λογιςτικϋσ αξύεσ των ενςώματων ακινητοποιόςεων
υπερβαύνουν την ανακτόςιμη αξύα τουσ, η διαφορϊ (απομεύωςη) καταχωρεύται ϊμεςα ωσ ϋξοδο
ςτα αποτελϋςματα. Κατϊ την πώληςη ενςώματων ακινητοποιόςεων, οι διαφορϋσ μεταξϑ του
τιμόματοσ που λαμβϊνεται και τησ λογιςτικόσ τουσ αξύασ καταχωροϑνται ωσ κϋρδη ό ζημύεσ ςτα
αποτελϋςματα. Οι επιςκευϋσ και ςυντηρόςεισ καταχωροϑνται ςτα ϋξοδα τησ περιϐδου που
αφοροϑν.
Οι ιδιοπαραγϐμενεσ ενςώματεσ ακινητοποιόςεισ ςτοιχειοθετοϑν προςθόκη ςτο κϐςτοσ κτόςεωσ
των ενςώματων ακινητοποιόςεων ςε αξύεσ που περιλαμβϊνουν το ϊμεςο κϐςτοσ μιςθοδοςύασ του
προςωπικοϑ που ςυμμετϋχει ςτην καταςκευό, το κϐςτοσ αναλωθϋντων υλικών και ϊλλα γενικϊ
κϐςτη.
3.8 Επενδύςεισ ςε ακύνητα
Επενδϑςεισ ςε ακύνητα εύναι οι επενδϑςεισ που αφοροϑν ϐλα εκεύνα τα ακύνητα (ςτα οπούα
περιλαμβϊνονται η γη, τα κτύρια ό τα μϋρη κτιρύων ό και τα δϑο) τα οπούα κατϋχονται απϐ τον
ιδιοκτότη (ό απϐ τον μιςθωτό ςε περύπτωςη χρηματοοικονομικόσ μύςθωςησ), εύτε για να
αποκομύζει μιςθώματα απϐ την εκμύςθωςη τουσ εύτε για την αϑξηςη τησ αξύασ τουσ (ενύςχυςη
κεφαλαύου) ό και για τα δϑο.
Οι επενδϑςεισ ςε ακύνητα, απεικονύζονται ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ςτισ αξύεσ τεκμαιρϐμενου
κϐςτουσ ϐπωσ αυτϐ προςδιορύςτηκε βϊςη εϑλογων αξιών κατϊ την ημερομηνύα μετϊβαςησ, μεύον
τισ ςυςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ και τυχϐν απομειώςεισ τησ αξύασ τουσ.
Μεταγενϋςτερεσ δαπϊνεσ προςθηκών και βελτιώςεων καταχωροϑνται ςε επαϑξηςη τησ
λογιςτικόσ αξύασ των επενδϑςεων. Σο κϐςτοσ επιςκευών και ςυντηρόςεων καταχωρεύται ςτα
αποτελϋςματα ϐταν πραγματοποιεύται.
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3.9 Άυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα
τα Άϒλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα ςυμπεριλαμβϊνονται η υπεραξύα, οι παραχωρόςεισ, τα δικαιώματα
βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ καθώσ και τα λογιςμικϊ προγρϊμματα.
Τπεραξύα: Εύναι η διαφορϊ μεταξϑ του κϐςτουσ αγορϊσ και τησ εϑλογησ αξύασ του ενεργητικοϑ και
του παθητικοϑ θυγατρικόσ / ςυγγενοϑσ επιχεύρηςησ κατϊ την ημερομηνύα τησ εξαγορϊσ. Η
Εταιρεύα κατϊ την ημερομηνύα τησ αγορϊσ αναγνωρύζει την υπεραξύα που προϋκυψε απϐ την
απϐκτηςη, ωσ ϋνα ςτοιχεύο του ενεργητικοϑ, και την εμφανύζει ςτο κϐςτοσ. Σο κϐςτοσ αυτϐ εύναι
ύςο με το ποςϐ κατϊ το οπούο το κϐςτοσ ενοπούηςησ υπερβαύνει το μερύδιο τησ επιχεύρηςησ, ςτα
ςτοιχεύα του ενεργητικοϑ, ςτισ υποχρεώςεισ και ςτισ ενδεχϐμενεσ υποχρεώςεισ τησ αποκτηθεύςασ
εταιρεύασ.
Μετϊ την αρχικό αναγνώριςη η υπεραξύα αποτιμϊται ςτο κϐςτοσ μεύον τισ ςυςςωρευμϋνεσ ζημιϋσ
λϐγω μεύωςησ τησ αξύασ τησ. Η υπεραξύα δεν αποςβϋνεται, αλλϊ εξετϊζεται ετόςια για τυχϐν
μεύωςη τησ αξύασ τησ, εϊν υπϊρχουν γεγονϐτα που παρϋχουν ενδεύξεισ για ζημύα ςϑμφωνα με το
Δ.Λ.Π. 36.
την περύπτωςη που το κϐςτοσ τησ απϐκτηςησ εύναι μικρϐτερο απϐ το μερύδιο τησ εταιρεύασ ςτα
ύδια κεφϊλαια τησ αποκτηθεύςασ επιχεύρηςησ, τϐτε η πρώτη υπολογύζει ξανϊ το κϐςτοσ τησ
απϐκτηςησ, αποτιμϊ τα ςτοιχεύα του ενεργητικοϑ, τισ υποχρεώςεισ και τισ ενδεχϐμενεσ
υποχρεώςεισ τησ αποκτηθεύςασ επιχεύρηςησ και αναγνωρύζει απευθεύασ ςτα αποτελϋςματα
χρόςησ ωσ κϋρδοσ (οποιαδόποτε διαφορϊ παραμεύνει μετϊ τον επαναϒπολογιςμϐ).
Παραχωρόςεισ και Δικαιώματα βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ: Οι παραχωρόςεισ και τα
δικαιώματα βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ αποτιμώνται ςτην εϑλογη αξύα ςϑμφωνα με εκτύμηςη
αναγνωριςμϋνων εκτιμητών, μεύον αποςβϋςεισ. Οι αποςβϋςεισ διενεργοϑνται με τη ςταθερό
μϋθοδο κατϊ τη διϊρκεια τησ ωφϋλιμησ ζωόσ των ςτοιχεύων αυτών.
Λογιςμικϊ Προγρϊμματα: Οι ϊδειεσ λογιςμικοϑ αποτιμώνται ςτο κϐςτοσ κτόςεωσ μεύον τισ
αποςβϋςεισ. Οι αποςβϋςεισ διενεργοϑνται με τη ςταθερό μϋθοδο κατϊ τη διϊρκεια τησ ωφϋλιμησ
ζωόσ των ςτοιχεύων αυτών. Δαπϊνεσ που απαιτοϑνται για την ανϊπτυξη και ςυντόρηςη του
λογιςμικοϑ αναγνωρύζονται ωσ ϋξοδα ςτην Κατϊςταςη υνολικοϑ Ειςοδόματοσ ςτο ϋτοσ που
προκϑπτουν.
3.10 Απομεύωςη αξύασ περιουςιακών ςτοιχεύων
Σα ςτοιχεύα του ενεργητικοϑ που ϋχουν απροςδιϐριςτη ωφϋλιμη ζωό δεν αποςβϋνονται και
υπϐκεινται ςε ϋλεγχο απομεύωςησ ετηςύωσ και ϐταν κϊποια γεγονϐτα καταδεικνϑουν ϐτι η
λογιςτικό αξύα μπορεύ να μην εύναι ανακτόςιμη. Σα ςτοιχεύα του ενεργητικοϑ που αποςβϋνονται
υπϐκεινται ςε ϋλεγχο απομεύωςησ τησ αξύασ τουσ ϐταν υπϊρχουν ενδεύξεισ ϐτι η λογιςτικό αξύα
τουσ δεν θα ανακτηθεύ.
Η ανακτόςιμη αξύα εύναι το μεγαλϑτερο ποςϐ μεταξϑ τησ καθαρόσ τιμόσ πώληςησ και τησ αξύασ
λϐγω χρόςησ. Η ζημύα λϐγω μεύωςησ τησ αξύασ των ςτοιχεύων του ενεργητικοϑ αναγνωρύζεται απϐ
την επιχεύρηςη, ϐταν η λογιςτικό αξύα των ςτοιχεύων αυτών (ό τησ Μονϊδασ Δημιουργύασ
Σαμειακών Ροών) εύναι μεγαλϑτερη απϐ το ανακτόςιμο ποςϐ τουσ.
Καθαρό αξύα πώληςησ θεωρεύται το ποςϐ απϐ την πώληςη ενϐσ ςτοιχεύου του ενεργητικοϑ ςτα
πλαύςια μιασ αμφοτεροβαροϑσ ςυναλλαγόσ ςτην οπούα τα μϋρη ϋχουν πλόρη γνώςη και
προςχωροϑν οικειοθελώσ, μετϊ απϐ την αφαύρεςη κϊθε πρϐςθετου ϊμεςου κϐςτουσ διϊθεςησ του
ςτοιχεύου ενεργητικοϑ, ενώ, αξύα χρόςησ εύναι η παροϑςα αξύα των εκτιμώμενων μελλοντικών
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ταμειακών ροών που αναμϋνεται να ειςρεϑςουν ςτην επιχεύρηςη απϐ τη χρόςη ενϐσ ςτοιχεύου
ενεργητικοϑ ό απϐ τη διϊθεςη.
3.11 Φρηματοοικονομικϊ μϋςα
Φρηματοοικονομικϐ μϋςο εύναι κϊθε ςϑμβαςη που δημιουργεύ ϋνα χρηματοοικονομικϐ ςτοιχεύο
ενεργητικοϑ ςε μύα επιχεύρηςη και μύα χρηματοοικονομικό υποχρϋωςη ό ϋνα ςυμμετοχικϐ τύτλο ςε
μύα ϊλλη επιχεύρηςη.
Οι εϑλογεσ αξύεσ των χρηματοοικονομικών ςτοιχεύων ενεργητικοϑ που εύναι διαπραγματεϑςιμα ςε
ενεργϋσ αγορϋσ προςδιορύζονται απϐ τισ τρϋχουςεσ τιμϋσ ζότηςησ. Για τα μη διαπραγματεϑςιμα
ςτοιχεύα οι εϑλογεσ αξύεσ προςδιορύζονται με τη χρόςη τεχνικών αποτύμηςησ ϐπωσ ανϊλυςη
πρϐςφατων ςυναλλαγών, ςυγκρύςιμων ςτοιχεύων που διαπραγματεϑονται και προεξϐφληςη
ταμειακών ροών.
Οι μη διαπραγματεϑςιμοι ςε ενεργϐ αγορϊ ςυμμετοχικού τύτλοι που ϋχουν ταξινομηθεύ ςτην
κατηγορύα Διαθϋςιμα προσ πώληςη χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα και των οπούων η εϑλογη αξύα
δεν εύναι δυνατϐν να προςδιοριςτεύ με αξιοπιςτύα αποτιμώνται ςτο κϐςτοσ κτόςησ τουσ.
Η εταιρεύα χρηςιμοποιεύ την κατωτϋρω ιεραρχύα για τον προςδιοριςμϐ και τισ γνωςτοποιόςεισ
των εϑλογων αξιών χρηματοοικονομικών ςτοιχεύων, με βϊςη τη μϋθοδο αποτύμηςησ που
ακολουθεύ:
Επύπεδο 1: οι εϑλογεσ αξύεσ προςδιορύζονται με αναφορϊ ςε δημοςιευμϋνεσ τιμϋσ ςυναλλαγόσ
ενεργοϑ αγορϊσ.
Επύπεδο 2: οι εϑλογεσ αξύεσ προςδιορύζονται με τεχνικϋσ επιμϋτρηςησ για τισ οπούεσ ϐλεσ οι
παρϊμετροι οι οπούεσ ϋχουν ςημαντικό επύπτωςη ςτην καταχωρηθεύςα εϑλογη αξύα,
υποςτηρύζονται απϐ τιμϋσ παρατηρόςιμων ςυναλλαγών τησ αγορϊσ (ϊμεςα ό ϋμμεςα).
Επύπεδο 3: οι εϑλογεσ αξύεσ προςδιορύζονται με τεχνικϋσ επιμϋτρηςησ για τισ οπούεσ οι παρϊμετροι
οι οπούεσ ϋχουν ςημαντικό επύπτωςη ςτην καταχωρηθεύςα εϑλογη αξύα, δεν υποςτηρύζονται απϐ
τιμϋσ παρατηρόςιμων ςυναλλαγών τησ αγορϊσ.
Σα χρηματοοικονομικϊ μϋςα τησ Εταιρεύασ ταξινομοϑνται ςτισ παρακϊτω κατηγορύεσ με βϊςη την
ουςύα τησ ςϑμβαςησ και το ςκοπϐ για τον οπούο αποκτόθηκαν:
i) Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα αποτιμώμενα ςτην εύλογη αξύα τουσ μϋςω τησ
κατϊςταςησ αποτελεςμϊτων χρόςησ - Εμπορικό χαρτοφυλϊκιο
Πρϐκειται για χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ενεργητικοϑ, που ικανοποιοϑν οποιαδόποτε απϐ τισ
παρακϊτω προϒποθϋςεισ:
 χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ενεργητικοϑ που κατϋχονται για εμπορικοϑσ ςκοποϑσ
(ςυμπεριλαμβϊνονται τα παρϊγωγα, εκτϐσ απϐ εκεύνα που εύναι καθοριςμϋνα και
αποτελεςματικϊ μϋςα αντιςτϊθμιςησ, αυτϊ που αποκτώνται ό δημιουργοϑνται με ςκοπϐ
την πώληςη ό την επαναγορϊ και τϋλοσ αυτϊ που αποτελοϑν μϋροσ ενϐσ χαρτοφυλακύου
απϐ αναγνωριςμϋνα χρηματοοικονομικϊ μϋςα)
 κατϊ την αρχικό αναγνώριςη ορύζεται απϐ την επιχεύρηςη ωσ ςτοιχεύο που αποτιμϊται
ςτην εϑλογη αξύα, με αναγνώριςη των μεταβολών ςτην Κατϊςταςη Αποτελεςμϊτων
Φρόςησ
Σην 31/12/2016 η Εταιρεύα δεν κατεύχε χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα αποτιμώμενα ςε εϑλογη
αξύα ςτο εμπορικϐ χαρτοφυλϊκιϐ τησ.
ii) Δϊνεια και απαιτόςεισ
Πρϐκειται για μη παρϊγωγα χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ενεργητικοϑ με ςταθερϋσ ό
προςδιοριςμϋνεσ πληρωμϋσ, τα οπούα δεν διαπραγματεϑονται ςε ενεργϋσ αγορϋσ.
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την κατηγορύα αυτό δεν περιλαμβϊνονται τα παρακϊτω ςτοιχεύα:
 απαιτόςεισ απϐ προκαταβολϋσ για αγορϊ αγαθών ό υπηρεςιών,
 απαιτόςεισ που ϋχουν να κϊνουν με δοςοληψύεσ φϐρων, οι οπούεσ ϋχουν επιβληθεύ
νομοθετικϊ απϐ το κρϊτοσ,
 οποιοδόποτε μϋςο δεν καλϑπτεται απϐ ςϑμβαςη ώςτε να δύνει δικαύωμα ςτην επιχεύρηςη
για λόψη μετρητών ό ϊλλων χρηματοοικονομικών παγύων ςτοιχεύων
Σα δϊνεια και οι απαιτόςεισ περιλαμβϊνονται ςτο κυκλοφοροϑν ενεργητικϐ, εκτϐσ απϐ εκεύνα με
λόξεισ μεγαλϑτερεσ των 12 μηνών απϐ την ημερομηνύα ιςολογιςμοϑ. Σα τελευταύα
ςυμπεριλαμβϊνονται ςτα μη κυκλοφοροϑντα ςτοιχεύα του ενεργητικοϑ.
iii) Επενδύςεισ κατεχόμενεσ ϋωσ τη λόξη
Πρϐκειται για μη παρϊγωγα χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα με πϊγιεσ η
προςδιοριςμϋνεσ πληρωμϋσ και ςυγκεκριμϋνη λόξη και τα οπούα η Εταιρεύα ϋχει την πρϐθεςη και
τη δυνατϐτητα να τα κρατόςει ωσ την λόξη τουσ.
iv) Διαθϋςιμα προσ πώληςη χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ενεργητικού
Πρϐκειται για μη παρϊγωγα χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα τα οπούα εύτε
προςδιορύζονται ςε αυτόν την κατηγορύα, εύτε δεν μποροϑν να ενταχθοϑν ςε κϊποια απϐ τισ
ανωτϋρω και αφοροϑν ςυμμετοχϋσ ςε εταιρεύεσ του Ομύλου.
Οι αγορϋσ και οι πωλόςεισ των επενδϑςεων αναγνωρύζονται κατϊ την ημερομηνύα τησ ςυναλλαγόσ
που εύναι και η ημερομηνύα που η Εταιρεύα δεςμεϑεται να αγορϊςει ό να πωλόςει το ςτοιχεύο.
Οι επενδϑςεισ αρχικϊ αναγνωρύζονται ςτο κϐςτοσ κτόςησ πλϋον των ϊμεςα επιρριπτϋων ςτη
ςυναλλαγό δαπανών και ςε κϊθε ημερομηνύα ςϑνταξησ οικονομικών καταςτϊςεων η
μεταγενϋςτερη αποτύμηςη ελϋγχεται για απομεύωςη.
Οι επενδϑςεισ διαγρϊφονται ϐταν το δικαύωμα ςτισ ταμειακϋσ ροϋσ απϐ τισ επενδϑςεισ λόγει ό
μεταβιβϊζεται και η Εταιρεύα ϋχει μεταβιβϊςει ουςιωδώσ ϐλουσ τουσ κινδϑνουσ και τισ ανταμοιβϋσ
που ςυνεπϊγεται η ιδιοκτηςύα.
ε κϊθε ημερομηνύα ιςολογιςμοϑ η Εταιρεύα εκτιμϊ αν υπϊρχουν αντικειμενικϋσ ενδεύξεισ που να
οδηγοϑν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι τα χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα του ενεργητικοϑ ϋχουν υποςτεύ
απομεύωςη. Για μετοχϋσ εταιρειών που ϋχουν ταξινομηθεύ ωσ χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα
διαθϋςιμα προσ πώληςη, τϋτοια ϋνδειξη ςυνιςτϊ η ςημαντικό ό παρατεταμϋνη μεύωςη τησ εϑλογησ
αξύασ ςε ςχϋςη με το κϐςτοσ κτόςεωσ.
3.12 Μη κυκλοφοριακϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα ταξινομημϋνα ωσ διακρατούμενα προσ
πώληςη
Σα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που διατηροϑνται προσ πώληςη ςυμπεριλαμβϊνουν τα λοιπϊ
περιουςιακϊ ςτοιχεύα (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ υπεραξύασ) και τα ενςώματα πϊγια που η
Εταιρεύα ςκοπεϑει να πουλόςει εντϐσ ενϐσ ϋτουσ απϐ τη ημερομηνύα ταξινϐμηςόσ τουσ ωσ
«διακρατοϑμενα προσ πώληςη».
Σα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που ταξινομοϑνται ωσ «διακρατοϑμενα προσ πώληςη»:
(α) αποτιμώνται ςτη χαμηλϐτερη αξύα μεταξϑ τησ λογιςτικόσ αξύασ τουσ αμϋςωσ πριν την
ταξινϐμηςό τουσ ωσ κρατοϑμενα προσ πώληςη, και την εϑλογό τουσ αξύα μεύον το κϐςτοσ πώληςησ
(β) δεν υπϐκεινται ςε απϐςβεςη
(γ) το κϋρδοσ ό η ζημύα που προκϑπτει απϐ την πώληςη και επανεκτύμηςη ςυμπεριλαμβϊνεται ςτα
«ϊλλα ϋςοδα» και «ϊλλα ϋξοδα», αντύςτοιχα, ςτην Κατϊςταςη Αποτελεςμϊτων Φρόςησ.
3.13 Αποθϋματα
Σα αποθϋματα αφοροϑν ςε αναλώςιμα υλικϊ εργαςτηριών και ϋντυπο υλικϐ. Σην ημερομηνύα του
ιςολογιςμοϑ αποτιμώνται ςτο μϋςη ςταθμικό τιμό κτόςησ. Σο κϐςτοσ αγορϊσ περιλαμβϊνει την
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τιμό αγορϊσ και ϊλλουσ φϐρουσ (εκτϐσ εκεύνων που η οντϐτητα μπορεύ ςτη ςυνϋχεια να
επανακτόςει απϐ τισ φορολογικϋσ αρχϋσ). Εμπορικϋσ εκπτώςεισ, μειώςεισ τιμών και ϊλλα
παρϐμοια ςτοιχεύα αφαιροϑνται κατϊ τον προςδιοριςμϐ του κϐςτουσ αγορϊσ.
3.14 Εμπορικϋσ απαιτόςεισ
Οι απαιτόςεισ απϐ πελϊτεσ καταχωροϑνται αρχικϊ ςτην εϑλογη αξύα τουσ και μεταγενϋςτερα (για
υπϐλοιπα που ξεπερνοϑν τα κανονικϊ ϐρια πύςτωςησ) αποτιμώνται ςτο αναπϐςβεςτο κϐςτοσ
χρηςιμοποιώντασ τη μϋθοδο του πραγματικοϑ επιτοκύου, μεύον τυχϐν προβλϋψεισ για μεύωςη τησ
αξύασ τουσ.
την περύπτωςη που η αναπϐςβεςτη αξύα ό το κϐςτοσ ενϐσ χρηματοοικονομικοϑ ςτοιχεύου
υπερβαύνει την παροϑςα αξύα, τϐτε το ςτοιχεύο αυτϐ αποτιμϊται ςτο ανακτόςιμο ποςϐ αυτοϑ,
δηλαδό ςτην παροϑςα αξύα των μελλοντικών ροών του περιουςιακοϑ ςτοιχεύου, η οπούα
υπολογύζεται με βϊςη το πραγματικϐ αρχικϐ επιτϐκιο. Η ςχετικό ζημύα μεταφϋρεται απευθεύασ ςτα
αποτελϋςματα χρόςησ.
Οι ζημύεσ απομεύωςησ (απώλειεσ απϐ επιςφαλεύσ απαιτόςεισ), δηλαδό ϐταν υπϊρχει αντικειμενικό
ϋνδειξη ϐτι η Εταιρεύα δεν εύναι ςε θϋςη να ειςπρϊξει ϐλα τα ποςϊ που οφεύλονται με βϊςη τουσ
ςυμβατικοϑσ ϐρουσ, αναγνωρύζονται ςτα αποτελϋςματα.
Κϊθε διαγραφό υπολούπων πελατών χρεώνεται ςτην υπϊρχουςα πρϐβλεψη για επιςφαλεύσ
απαιτόςεισ. Αποτελεύ πολιτικό τησ Εταιρεύασ να μη διαγρϊφεται καμύα απαύτηςη μϋχρι να
εξαντληθοϑν ϐλεσ οι δυνατϋσ νομικϋσ ενϋργειεσ για την εύςπραξό τησ.
3.15 Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα ταμιακών διαθεςύμων
Σα διαθϋςιμα και ιςοδϑναμα διαθεςύμων περιλαμβϊνουν τα μετρητϊ ςτην τρϊπεζα και ςτο ταμεύο
καθώσ επύςησ και τισ βραχυπρϐθεςμεσ επενδϑςεισ υψηλόσ ρευςτϐτητασ, ϐπωσ οι τραπεζικϋσ
καταθϋςεισ καθώσ και οι τραπεζικού λογαριαςμού υπερανϊληψησ.
3.16 Μετοχικό κεφϊλαιο και Αποθεματικϊ
Έξοδα τα οπούα πραγματοποιόθηκαν για την ϋκδοςη μετοχών εμφανύζονται μετϊ την αφαύρεςη
του ςχετικοϑ φϐρου ειςοδόματοσ, ςε μεύωςη του προώϐντοσ τησ ϋκδοςησ. Σα ϋξοδα τα οπούα
ςχετύζονται με την ϋκδοςη μετοχών για την απϐκτηςη επιχειρόςεων περιλαμβϊνονται ςτο κϐςτοσ
κτόςεωσ τησ επιχειρόςεωσ που αποκτϊται.
Κατϊ την απϐκτηςη ιδύων μετοχών, το καταβληθϋν τύµηµα, ςυµπεριλαµβανοµϋνων και των
ςχετικών δαπανών, απεικονύζεται μειωτικϊ των ιδύων κεφαλαύων μϋχρι οι ύδιεσ μετοχϋσ πωληθοϑν,
ακυρωθοϑν ό επανεκδοθοϑν. Κϊθε κϋρδοσ ό ζημύα απϐ πώληςη ιδύων μετοχών καθαρϐ απϐ ϊμεςα
για τη ςυναλλαγό λοιπϊ ϋξοδα & φϐρουσ εμφανύζεται ωσ αποθεματικϐ ςτα ύδια κεφϊλαια.
3.17 Δανειςμόσ
Σα δϊνεια αποτιμώνται ςτο αναπϐςβεςτο κϐςτοσ με τη χρόςη του πραγματικοϑ επιτοκύου κϊθε
δανεύου. Ο διαχωριςμϐσ ςε βραχυπρϐθεςμα και μακροπρϐθεςμα γύνεται ανϊλογα με τισ ιςχϑουςεσ
ςυμβϊςεισ, εϊν προβλϋπεται αποπληρωμό τουσ ςτουσ επϐμενουσ δώδεκα μόνεσ ό αργϐτερα
αντύςτοιχα.
3.18 Υορολογύα ειςοδόματοσ & αναβαλλόμενοσ φόροσ
Η επιβϊρυνςη τησ περιϐδου με φϐρουσ ειςοδόματοσ αποτελεύται απϐ τουσ τρϋχοντεσ φϐρουσ και
τουσ αναβαλλϐμενουσ φϐρουσ, δηλαδό τουσ φϐρουσ ό τισ φορολογικϋσ ελαφρϑνςεισ που
ςχετύζονται με τα οικονομικϊ οφϋλη που προκϑπτουν ςτην περύοδο αλλϊ ϋχουν όδη καταλογιςτεύ
ό θα καταλογιςτοϑν απϐ τισ φορολογικϋσ αρχϋσ ςε διαφορετικϋσ περιϐδουσ.
Ο φϐροσ ειςοδόματοσ αναγνωρύζεται ςτον λογαριαςμϐ των αποτελεςμϊτων τησ περιϐδου, εκτϐσ
του φϐρου εκεύνου που αφορϊ ςυναλλαγϋσ που καταχωρόθηκαν απευθεύασ ςτα ύδια κεφϊλαια,
ςτην οπούα περύπτωςη καταχωρεύται απευθεύασ, κατϊ ανϊλογο τρϐπο, ςτα ύδια κεφϊλαια.
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Οι τρϋχοντεσ φϐροι ειςοδόματοσ περιλαμβϊνουν τισ βραχυπρϐθεςμεσ υποχρεώςεισ ό και
απαιτόςεισ προσ τισ δημοςιονομικϋσ αρχϋσ που ςχετύζονται με τουσ πληρωτϋουσ φϐρουσ επύ του
φορολογητϋου ειςοδόματοσ τησ περιϐδου και οι τυχϐν πρϐςθετοι φϐροι ειςοδόματοσ που
αφοροϑν προηγοϑμενεσ χρόςεισ.
Οι τρϋχοντεσ φϐροι επιμετρώνται ςϑμφωνα με τουσ φορολογικοϑσ ςυντελεςτϋσ και τουσ
φορολογικοϑσ νϐμουσ που εφαρμϐζονται ςτισ διαχειριςτικϋσ περιϐδουσ με τισ οπούεσ ςχετύζονται,
βαςιζϐμενα ςτο φορολογητϋο κϋρδοσ για το ϋτοσ.
Ο αναβαλλϐμενοσ φϐροσ ειςοδόματοσ προςδιορύζεται με τη μϋθοδο τησ υποχρϋωςησ που
προκϑπτει απϐ τισ προςωρινϋσ διαφορϋσ μεταξϑ τησ λογιςτικόσ αξύασ και τησ φορολογικόσ βϊςησ
των ςτοιχεύων του ενεργητικοϑ και των υποχρεώςεων. Αναβαλλϐμενοσ φϐροσ ειςοδόματοσ δεν
λογύζεται εϊν προκϑπτει απϐ την αρχικό αναγνώριςη ςτοιχεύου ενεργητικοϑ ό παθητικοϑ ςε
ςυναλλαγό, εκτϐσ επιχειρηματικόσ ςυνϋνωςησ, η οπούα ϐταν ϋγινε η ςυναλλαγό δεν επηρϋαςε οϑτε
το λογιςτικϐ οϑτε το φορολογικϐ κϋρδοσ ό ζημύα.
Οι αναβαλλϐμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ και υποχρεώςεισ αποτιμώνται με βϊςη τουσ
φορολογικοϑσ ςυντελεςτϋσ που αναμϋνεται να εφαρμοςτοϑν ςτην περύοδο κατϊ την οπούα θα
διακανονιςτεύ η απαύτηςη ό η υποχρϋωςη, λαμβϊνοντασ υπϐψη τουσ φορολογικοϑσ ςυντελεςτϋσ
(και φορολογικοϑσ νϐμουσ) που ϋχουν τεθεύ ςε ιςχϑ ό ουςιαςτικϊ ιςχϑουν μϋχρι την ημερομηνύα
του Ιςολογιςμοϑ. ε περύπτωςη αδυναμύασ ςαφοϑσ προςδιοριςμοϑ του χρϐνου αναςτροφόσ των
προςωρινών διαφορών εφαρμϐζεται ο φορολογικϐσ ςυντελεςτόσ που ιςχϑει κατϊ την επϐμενη τησ
ημερομηνύασ του ιςολογιςμοϑ χρόςη.
Οι αναβαλλϐμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ αναγνωρύζονται κατϊ την ϋκταςη ςτην οπούα θα
υπϊρξει μελλοντικϐ φορολογητϋο κϋρδοσ για τη χρηςιμοπούηςη τησ προςωρινόσ διαφορϊσ που
δημιουργεύ την αναβαλλϐμενη φορολογικό απαύτηςη.
Ο αναβαλλϐμενοσ φϐροσ ειςοδόματοσ αναγνωρύζεται για τισ προςωρινϋσ διαφορϋσ που
προκϑπτουν απϐ επενδϑςεισ ςε θυγατρικϋσ και ςυνδεμϋνεσ επιχειρόςεισ, με εξαύρεςη την
περύπτωςη που η αναςτροφό των προςωρινών διαφορών ελϋγχεται απϐ την Εταιρεύα και εύναι
πιθανϐ ϐτι οι προςωρινϋσ διαφορϋσ δεν θα αναςτραφοϑν ςτο προβλεπτϐ μϋλλον.
Οι περιςςϐτερεσ αλλαγϋσ ςτισ αναβαλλϐμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ ό υποχρεώςεισ
αναγνωρύζονται ςαν ϋνα κομμϊτι των φορολογικών εξϐδων ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων
χρόςησ. Μϐνο αυτϋσ οι μεταβολϋσ ςτα ςτοιχεύα του ενεργητικοϑ ό τισ υποχρεώςεισ που
επηρεϊζουν τισ προςωρινϋσ διαφορϋσ αναγνωρύζονται κατευθεύαν ςτα ύδια κεφϊλαια τησ
Εταιρεύασ, ϐπωσ η επανεκτύμηςη τησ αξύασ τησ ακύνητησ περιουςύασ, ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα την
ςχετικό αλλαγό ςτισ αναβαλλϐμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ ό υποχρεώςεισ να χρεώνεται ϋναντι
του ςχετικοϑ λογαριαςμοϑ τησ καθαρόσ θϋςησ.
3.19 Παροχϋσ ςτο προςωπικό
Βραχυπρόθεςμεσ παροχϋσ: Οι βραχυπρϐθεςμεσ παροχϋσ προσ τουσ εργαζομϋνουσ (εκτϐσ απϐ
παροχϋσ λόξησ τησ εργαςιακόσ ςχϋςησ) ςε χρόμα και ςε εύδοσ αναγνωρύζονται ωσ ϋξοδο ϐταν
καθύςτανται δεδουλευμϋνεσ. Συχϐν ανεξϐφλητο ποςϐ καταχωρεύται ωσ υποχρϋωςη, ενώ ςε
περύπτωςη που το ποςϐ που όδη καταβλόθηκε υπερβαύνει το ποςϐ των παροχών, η επιχεύρηςη
αναγνωρύζει το υπερβϊλλον ποςϐ ωσ ςτοιχεύο του ενεργητικοϑ τησ (προπληρωθϋν ϋξοδο) μϐνο
κατϊ την ϋκταςη που η προπληρωμό θα οδηγόςει ςε μεύωςη μελλοντικών πληρωμών ό ςε
επιςτροφό.
Πρόγραμμα καθοριςμϋνων παροχών: Η υποχρϋωςη που καταχωρεύται ςτον ιςολογιςμϐ για τα
προγρϊμματα καθοριςμϋνων παροχών αποτελεύ την παροϑςα αξύα τησ υποχρϋωςησ για την
καθοριςμϋνη παροχό μεύον την εϑλογη αξύα των ςτοιχεύων του ενεργητικοϑ του προγρϊμματοσ
(εϊν υπϊρχουν) και το κϐςτοσ τησ προϒπηρεςύασ. Η δϋςμευςη τησ καθοριςμϋνησ παροχόσ
υπολογύζεται περιοδικϊ απϐ την εταιρεύα.
Σα αναλογιςτικϊ κϋρδη και οι ζημύεσ εύναι ςτοιχεύα τησ υποχρϋωςησ τησ παροχόσ τησ επιχεύρηςησ,
και αναγνωρύζονται απ’ ευθεύασ ςτην καθαρό θϋςη. Σο κϐςτοσ προϒπηρεςύασ αναγνωρύζεται
ϊμεςα ςτα αποτελϋςματα με εξαύρεςη την περύπτωςη που οι μεταβολϋσ του προγρϊμματοσ
εξαρτώνται απϐ τον εναπομϋνοντα χρϐνο υπηρεςύασ των εργαζομϋνων. την περύπτωςη αυτό το
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κϐςτοσ προϒπηρεςύασ καταχωρεύται ςτα αποτελϋςματα με τη ςταθερό μϋθοδο μϋςα ςτην περύοδο
ωρύμανςησ.
3.20 Επιχορηγόςεισ
Η Εταιρεύα αναγνωρύζει τισ κρατικϋσ επιχορηγόςεισ οι οπούεσ ικανοποιοϑν αθροιςτικϊ τα εξόσ
κριτόρια:
α) υπϊρχει τεκμαιρϐμενη βεβαιϐτητα ϐτι η επιχεύρηςη ϋχει ςυμμορφωθεύ ό πρϐκειται να
ςυμμορφωθεύ με τουσ ϐρουσ τησ επιχορόγηςησ και
β) πιθανολογεύται ϐτι το ποςϐ τησ επιχορόγηςησ θα ειςπραχθεύ.
Οι επιχορηγόςεισ καταχωροϑνται ςτην εϑλογη αξύα και αναγνωρύζονται με τρϐπο ςυςτηματικϐ
ςτα ϋςοδα, με βϊςη την αρχό του ςυςχετιςμοϑ των επιχορηγόςεων με τα αντύςτοιχα κϐςτη τα
οπούα και επιχορηγοϑν.
Οι επιχορηγόςεισ που αφοροϑν ςτοιχεύα του ενεργητικοϑ περιλαμβϊνονται ςτισ μακροπρϐθεςμεσ
υποχρεώςεισ ωσ ϋςοδο επϐμενων χρόςεων και αναγνωρύζονται ςυςτηματικϊ και ορθολογικϊ ςτα
ϋςοδα κατϊ τη διϊρκεια τησ ωφϋλιμησ ζωόσ του πϊγιου ςτοιχεύου του ενεργητικοϑ.
3.21 Προβλϋψεισ
Προβλϋψεισ αναγνωρύζονται ϐταν η Εταιρεύα ϋχει παροϑςεσ νομικϋσ η τεκμαιρϐμενεσ υποχρεώςεισ
ωσ αποτϋλεςμα παρελθϐντων γεγονϐτων, εύναι πιθανό η εκκαθϊριςό τουσ μϋςω εκροών πϐρων
και η εκτύμηςη του ακριβοϑσ ποςοϑ τησ υποχρϋωςησ μπορεύ να πραγματοποιηθεύ με αξιοπιςτύα.
Οι προβλϋψεισ επιςκοποϑνται κατϊ την ημερομηνύα ςϑνταξησ κϊθε ιςολογιςμοϑ και
προςαρμϐζονται προκειμϋνου να αντανακλοϑν την παροϑςα αξύα τησ δαπϊνησ που αναμϋνεται να
απαιτηθεύ για τη διευθϋτηςη τησ υποχρϋωςησ. Οι ενδεχϐμενεσ υποχρεώςεισ δεν αναγνωρύζονται
ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ αλλϊ γνωςτοποιοϑνται, εκτϐσ αν η πιθανϐτητα εκροών πϐρων οι
οπούοι ενςωματώνουν οικονομικϊ οφϋλη εύναι ελϊχιςτη.
Οι ενδεχϐμενεσ απαιτόςεισ δεν αναγνωρύζονται ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ αλλϊ
γνωςτοποιοϑνται εφϐςον η ειςροό οικονομικών ωφελειών εύναι πιθανό.
3.22 Αναγνώριςη εςόδων και εξόδων
Έςοδα: Σα ϋςοδα αναγνωρύζονται ςτο βαθμϐ που εύναι πιθανϐ ϐτι τα οικονομικϊ οφϋλη θα
ειςρεϑςουν ςτην Εταιρεύα και τα ςχετικϊ ποςϊ μποροϑν να μετρηθοϑν αξιϐπιςτα. Σα παρακϊτω
ςυγκεκριμϋνα κριτόρια αναγνώριςησ θα πρϋπει να ικανοποιοϑνται κατϊ την αναγνώριςη του
εςϐδου. Σα ϋςοδα περιλαμβϊνουν την εϑλογη αξύα τησ παροχόσ υπηρεςιών, καθαρϊ απϐ Υϐρο
Προςτιθϋμενησ Αξύασ, εκπτώςεισ και επιςτροφϋσ. Η αναγνώριςη των εςϐδων γύνεται ωσ εξόσ:







Παροχό υπηρεςιών: Σα ϋςοδα απϐ παροχό υπηρεςιών λογύζονται την περύοδο που
παρϋχονται οι υπηρεςύεσ, με βϊςη το ςτϊδιο ολοκλόρωςησ τησ παρεχϐμενησ υπηρεςύασ ςε
ςχϋςη με το ςϑνολο των παρεχϐμενων υπηρεςιών.
Έςοδα από εκχωρηθϋντα δικαιώματα χρόςησ ενςώματων ςτοιχεύων
(αντιςταθμιςτικϊ οφϋλη): Η εϑλογη αξύα των παραχωρηθϋντων
δικαιωμϊτων
αναγνωρύζεται ωσ ϋςοδο επϐμενων χρόςεων και αποςβϋνεται ςτο λογαριαςμϐ των
αποτελεςμϊτων τησ χρόςησ ανϊλογα με το ρυθμϐ εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων για τισ οπούεσ
ϋχουν εκχωρηθεύ ωσ αντϊλλαγμα.
Έςοδα από τόκουσ: Σα ϋςοδα απϐ τϐκουσ αναγνωρύζονται βϊςει χρονικόσ αναλογύασ και
με την χρόςη του πραγματικοϑ επιτοκύου. Όταν υπϊρχει απομεύωςη των απαιτόςεων, η
λογιςτικό αξύα αυτών μειώνεται ςτο ανακτόςιμο ποςϐ τουσ το οπούο εύναι η παροϑςα αξύα
των αναμενϐμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμϋνων με το αρχικϐ
πραγματικϐ επιτϐκιο. τη ςυνϋχεια λογύζονται τϐκοι με το ύδιο επιτϐκιο επύ τησ
απομειωμϋνησ (νϋασ λογιςτικόσ) αξύασ.
Μερύςματα: Σα μερύςματα, λογύζονται ωσ ϋςοδα, ϐταν θεμελιώνεται το δικαύωμα
εύςπραξόσ τουσ.
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Έξοδα: Σα ϋξοδα αναγνωρύζονται ςτα αποτελϋςματα ςε δεδουλευμϋνη βϊςη. Οι πληρωμϋσ που
πραγματοποιοϑνται για λειτουργικϋσ μιςθώςεισ αναγνωρύζονται ςτην Κατϊςταςη υνολικών
Εςϐδων, κατϊ το χρϐνο χρόςεωσ του μιςθύου. Σα ϋξοδα απϐ τϐκουσ αναγνωρύζονται ςε
δεδουλευμϋνη βϊςη.
3.23 Μιςθώςεισ
Η Εταιρεύα ωσ Μιςθωτόσ ςε Φρηματοδοτικϋσ Μιςθώςεισ: Οι μιςθώςεισ παγύων κατϊ τισ
οπούεσ μεταβιβϊζονται ςτην Εταιρεύα ϐλοι οι κύνδυνοι και τα οφϋλη που ϋχουν ςχϋςη με την
κυριϐτητα ενϐσ ςτοιχεύου του ενεργητικοϑ, ανεξϊρτητα απϐ την τελικό μεταβύβαςη ό μη του
τύτλου κυριϐτητασ του ςτοιχεύου αυτοϑ, αποτελοϑν χρηματοοικονομικϋσ μιςθώςεισ.
Οι μιςθώςεισ αυτϋσ κεφαλαιοποιοϑνται με την ϋναρξη τησ μύςθωςησ ςτη χαμηλϐτερη μεταξϑ τησ
εϑλογησ αξύασ του παγύου ςτοιχεύου ό τησ παροϑςασ αξύασ των ελϊχιςτων μιςθωμϊτων. Κϊθε
μύςθωμα επιμερύζεται μεταξϑ τησ υποχρϋωςησ και των χρηματοοικονομικών εξϐδων ϋτςι ώςτε να
επιτυγχϊνεται ϋνα ςταθερϐ επιτϐκιο ςτην υπολειπϐμενη χρηματοοικονομικό υποχρϋωςη. Οι
αντύςτοιχεσ υποχρεώςεισ απϐ μιςθώματα, καθαρϋσ απϐ χρηματοοικονομικϊ ϋξοδα, απεικονύζονται
ςτισ υποχρεώςεισ.
Σο μϋροσ του χρηματοοικονομικοϑ εξϐδου που αφορϊ ςε χρηματοδοτικϋσ μιςθώςεισ
αναγνωρύζεται ςτα αποτελϋςματα χρόςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου τησ μύςθωςησ ϋτςι ώςτε
να υπϊρχει ϋνα ςταθερϐ περιοδικϐ επιτϐκιο για το υπϐλοιπο τησ υποχρϋωςησ ςε κϊθε ημερομηνύα
ιςολογιςμοϑ. ε περύπτωςη που με το τϋλοσ τησ μύςθωςησ δεν μεταφϋρεται η κυριϐτητα του
παγύου ςτοιχεύου, τϐτε οι αποςβϋςεισ κατανϋμονται ςτη μικρϐτερη περύοδο μεταξϑ τησ ωφϋλιμησ
ζωόσ των παγύων ςτοιχεύων και τησ διϊρκειασ μύςθωςόσ τουσ.
Η Εταιρεύα ωσ Μιςθωτόσ ςε Λειτουργικϋσ Μιςθώςεισ: υμφωνύεσ μιςθώςεων ϐπου ο
εκμιςθωτόσ μεταβιβϊζει το δικαύωμα χρόςησ ενϐσ ςτοιχεύου του ενεργητικοϑ για μια
ςυμφωνημϋνη χρονικό περύοδο, χωρύσ ωςτϐςο να μεταβιβϊζει και τουσ κινδϑνουσ και ανταμοιβϋσ
τησ ιδιοκτηςύασ του παγύου ςτοιχεύου, ταξινομοϑνται ωσ λειτουργικϋσ μιςθώςεισ.
Οι πληρωμϋσ που γύνονται για λειτουργικϋσ μιςθώςεισ (καθαρϋσ απϐ τυχϐν κύνητρα που
προςφϋρθηκαν απϐ τον εκμιςθωτό) αναγνωρύζονται ςτα αποτελϋςματα χρόςησ αναλογικϊ κατϊ
τη διϊρκεια τησ μύςθωςησ.
Η Εταιρεύα ωσ Εκμιςθωτόσ: Όταν πϊγια εκμιςθώνονται με χρηματοδοτικό μύςθωςη, η παροϑςα
αξύα των μιςθωμϊτων καταχωρεύται ωσ απαύτηςη. Η διαφορϊ μεταξϑ του μικτοϑ ποςοϑ τησ
απαύτηςησ και τησ παροϑςασ αξύασ τησ απαύτηςησ καταχωρεύται ωσ αναβαλλϐμενο
χρηματοοικονομικϐ ϋςοδο. Σο ϋςοδο απϐ την εκμύςθωςη αναγνωρύζεται ςτα αποτελϋςματα
χρόςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ μύςθωςησ χρηςιμοποιώντασ τη μϋθοδο τησ καθαρόσ επϋνδυςησ, η
οπούα αντιπροςωπεϑει μια ςταθερό περιοδικό απϐδοςη.
3.24 Κόςτοσ δανειςμού
Σο κϐςτοσ δανειςμοϑ αναγνωρύζεται ςτην Κατϊςταςη υνολικοϑ Ειςοδόματοσ κατϊ τη χρόςη που
προκϑπτει.
3.25 Διανομό μεριςμϊτων
Η διανομό μεριςμϊτων ςτουσ μετϐχουσ αναγνωρύζεται ωσ υποχρϋωςη ςτισ οικονομικϋσ
καταςτϊςεισ την ημερομηνύα κατϊ την οπούα η διανομό εγκρύνεται απϐ την Σακτικό Γενικό
υνϋλευςη των μετϐχων.
3.26 Διακοπεύςεσ εκμεταλλεύςεισ
Μύα διακοπεύςα δραςτηριϐτητα αποτελεύ ςυςτατικϐ μϋροσ μιασ οντϐτητασ που ϋχει εύτε διατεθεύ
εύτε καταταχθεύ ωσ κατεχϐμενη προσ πώληςη και αντιπροςωπεϑει ϋνα ξεχωριςτϐ μεγϊλο τμόμα
επιχειρηματικών δραςτηριοτότων ό γεωγραφικό περιοχό εκμεταλλεϑςεων, εύναι μϋροσ ενϐσ
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ενιαύου, ςυντονιςμϋνου προγρϊμματοσ διϊθεςησ ενϐσ μεγϊλου τμόματοσ δραςτηριοτότων ό μιασ
γεωγραφικόσ περιοχόσ εκμεταλλεϑςεων ό εύναι θυγατρικό που αποκτόθηκε αποκλειςτικϊ με
προοπτικό να επαναπωληθεύ. Η Εταιρεύα γνωςτοποιεύ ςϑμφωνα με το Δ.Π.Φ.Π. 5 «Μη
κυκλοφοροϑντα Περιουςιακϊ τοιχεύα που Κατϋχονται προσ Πώληςη και Διακοπεύςεσ
Δραςτηριϐτητεσ» ϐλεσ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ που ορύζονται απϐ το πρϐτυπο.
4. Διαχεύριςη κινδύνων
4.1 Παρϊγοντεσ χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεύα εκτύθεται ςε χρηματοοικονομικοϑσ κινδϑνουσ ϐπωσ κινδϑνουσ αγορϊσ (μεταβολϋσ ςε
ςυναλλαγματικϋσ ιςοτιμύεσ, επιτϐκιο, τιμϋσ αγορϊσ), πιςτωτικϐ κύνδυνο, κύνδυνο ρευςτϐτητασ,
κύνδυνο ταμειακών ροών και κύνδυνο εϑλογησ αξύασ απϐ μεταβολϋσ επιτοκύων.
Η διαχεύριςη των ανωτϋρω καταςτϊςεων απϐ τη διούκηςη και τα τμόματα τησ Εταιρεύασ επιδιώκει
να ελαχιςτοποιόςει την ενδεχϐμενη αρνητικό τουσ επύδραςη ςτη χρηματοοικονομικό απϐδοςη τησ.
Η διαχεύριςη κινδϑνων διεκπεραιώνεται απϐ την οικονομικό διεϑθυνςη ςε ςυνεργαςύα με τα λοιπϊ
ϊμεςα εμπλεκϐμενα τμόματα τησ Εταιρεύασ.
4.2 Κύνδυνοσ αγορϊσ
(α) υναλλαγματικόσ κύνδυνοσ: Η ϋκθεςη ςε ςυναλλαγματικϐ κύνδυνο εύναι μηδαμινό διϐτι ϐλεσ
οι ςυναλλαγϋσ πραγματοποιοϑνται ςε ευρώ. Για την διαχεύριςη του ςυναλλαγματικοϑ κινδϑνου, η
οικονομικό διεϑθυνςη κϊνει ανϊλογεσ προβλϋψεισ ϐπου κρύνεται αναγκαύο.
(β) Κύνδυνοσ τιμόσ: Η εταιρεύα δεν εκτύθεται ςε αξιϐλογεσ μεταβολϋσ τησ αξύασ των παρεχϐμενων
υπηρεςιών, δεδομϋνου ϐτι αφενϐσ για τισ χονδρικϋσ παροχϋσ ιατρικών υπηρεςιών προσ τα μεν
Δημϐςια Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα υπϊρχει διατιμημϋνοσ τιμοκατϊλογοσ με ετόςια τουλϊχιςτον ιςχϑ,
προσ δε τισ Ιδιωτικϋσ Αςφαλιςτικϋσ Εταιρεύεσ υπϊρχει ςυμφωνημϋνοσ κατ’ ελϊχιςτον ςε ετόςια
βϊςη τιμοκατϊλογοσ, αφετϋρου ο τιμοκατϊλογοσ των παρεχϐμενων λιανικών ιατρικών υπηρεςιών
παραμϋνει ανταγωνιςτικϐσ.
(γ) Rebate & Clawback: Με τον Ν. 4172/2013 (Υ.Ε.Κ. Α’ 167/2013), ϊρθρο 100, παρ. 5 & 7,
καθορύςτηκαν κλιμακοϑμενα ποςοςτϊ εκπτώςεων επύ των οφειλών του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. για νοςόλια,
διαγνωςτικϋσ εξετϊςεισ και φυςικοθεραπεύεσ των αςφαλιςμϋνων του προσ τουσ ςυμβεβλημϋνουσ
με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ιδιώτεσ παρϐχουσ των ωσ ϊνω υπηρεςιών υγεύασ, υπϋρ του οργανιςμοϑ ωσ
επιςτροφό (rebate) για κϊθε μόνα. Περαιτϋρω, θεςπύςτηκε αυτϐματοσ μηχανιςμϐσ επιςτροφών
(Claw back) δαπανών νοςηλεύασ, διαγνωςτικών εξετϊςεων και φυςικοθεραπεύασ. Οι ςχετικϋσ
διατϊξεισ προβλϋπουν ϐτι το υπερβϊλλον ποςϐ μεταξϑ των ςυνολικών δαπανών για υπηρεςύεσ
υγεύασ και του προϒπολογιςμοϑ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. αναζητεύται απϐ τουσ ςυμβεβλημϋνουσ ιδιώτεσ
παρϐχουσ, με εξαμηνιαύο υπολογιςμϐ και αφοϑ αφαιρεθοϑν τυχϐν επιςτροφϋσ (rebates) τυχϐν
ϊλλεσ εκπτώςεισ καθώσ και μη αποδεκτϋσ δαπϊνεσ και ςφϊλματα.
Η Εταιρεύα ϋχει προςφϑγει ςτο υμβοϑλιο τησ Επικρατεύασ για την ακϑρωςη των πιο πϊνω
υπουργικών αποφϊςεων και του εξουςιοδοτικοϑ νϐμου για το rebate και για το clawback. το τΕ
ϋχουν προςφϑγει επύςησ, ϐλεσ οι εταιρεύεσ μϋλη τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Υορϋων Πρωτοβϊθμιασ
Υροντύδασ Τγεύασ, του Πανελλόνιου υνδϋςμου Ιδιωτικών Διαγνωςτικών Εργαςτηρύων και του
υνδϋςμου Ελληνικών Κλινικών.
4.3 Πιςτωτικόσ κύνδυνοσ
Ο πιςτωτικϐσ κύνδυνοσ αφορϊ κυρύωσ ςτουσ Πελϊτεσ και τισ λοιπϋσ εμπορικϋσ απαιτόςεισ. Οι
χονδρικϋσ πωλόςεισ γύνονται κυρύωσ ςε πελϊτεσ με μειωμϋνο βαθμϐ απωλειών (Δημϐςια
Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα και Ιδιωτικϋσ Αςφαλιςτικϋσ Εταιρεύεσ). Οι λιανικϋσ πωλόςεισ γύνονται κυρύωσ
εύτε τοισ μετρητούσ, εύτε μϋςω πιςτωτικών καρτών. Ενδεχϐμενεσ καθυςτερόςεισ ςτην εύςπραξη
απϐ Δημϐςια Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα αντιμετωπύζονται επαρκώσ απϐ τη διατόρηςη
χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων ταχεύασ ρευςτοπούηςησ.
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Ο παρακϊτω πύνακασ παρουςιϊζει την κατανομό των εμπορικών απαιτόςεων.
31/12/2016
Πελϊτεσ Ν.Π.Δ.Δ.
Πελϊτεσ και εμπορικϋσ απαιτόςεισ

567.208,98

1.581.145,49

903.718,87

928.365,91

61.643,34

61.692,94

117.083,73

110.015,76

-1.008.089,45
641.565,47

-1.304.839,76
1.376.380,34

Επιταγϋσ και γραμμϊτια ειςπρακτϋα
Επιςφαλεύσ πελϊτεσ & καθυςτερημϋνεσ
απαιτόςεισ
Απομειώςεισ
ύνολο

31/12/2015

Η διαμϐρφωςη των απομειώςεων παρουςιϊζεται παρακϊτω:
Τπόλοιπο 01/01/2015

937.830,19

Προβλϋψεισ απομεύωςησ απαιτόςεων
Φρηςιμοπούηςη πρϐβλεψησ για περικοπϋσ 2014

16.444,28
-155.423,46

Απομεύωςη για Rebate & Clawback 2015
Τπόλοιπο 31/12/2015
Προβλϋψεισ απομεύωςησ απαιτόςεων
Φρηςιμοπούηςη πρϐβλεψησ για περικοπϋσ 2013
Σιμολϐγηςη Rebate & Clawback 2015
Απομεύωςη για Rebate & Clawback β’ εξαμόνου 2016
Τπόλοιπο 31/12/2016

505.988,75
1.304.839,76
13.497,59
-210.581,75
-505.988,75
406.322,60
1.008.089,45

4.4 Κύνδυνοσ ρευςτότητασ
Η παρακολοϑθηςη του κινδϑνου ρευςτϐτητασ εςτιϊζεται ςτην ορθό διαχεύριςη του χρονικοϑ
ςυςχετιςμοϑ των ταμειακών ροών και ςτην ταυτϐχρονη εξαςφϊλιςη επαρκών ταμειακών
διαθεςύμων για την κϊλυψη των τρεχουςών ςυναλλαγών. Η αποτελεςματικό διαχεύριςη του
κινδϑνου ρευςτϐτητασ και η εξεϑρεςη ϐλων των αναγκαύων κεφαλαύων κρύνεται ωσ καθοριςτικόσ
ςημαςύασ παρϊγοντασ για τη ςυνϋχιςη τησ λειτουργύασ τησ ςτο μϋλλον.
Η εταιρεύα χρηματοδοτοϑςε το επενδυτικϐ πρϐγραμμα των τελευταύων ετών, κατϊ κϑριο λϐγο, με
ςυνεχώσ ανανεοϑμενο βραχυπρϐθεςμο τραπεζικϐ δανειςμϐ. Η τακτικό αυτό ακολουθοϑταν ώςτε
α) Να μην επιβαρϑνονται οι λειτουργικϋσ ταμιακϋσ ροϋσ με αποπληρωμϋσ κεφαλαύου και β) Να μην
παραχωροϑνται εμπρϊγματεσ εγγυόςεισ επύ των επενδυτικών αγαθών τησ εταιρεύασ, η οπούα
απολαμβϊνει την εγγϑηςη του Ομύλου.
Η διούκηςη μελετϊ ςχϋδιο αναδιϊρθρωςησ του Σραπεζικοϑ Δανειςμοϑ τησ Εταιρεύασ με μετατροπό
του μεγαλϑτερου μϋρουσ αυτοϑ ςε Μακροπρϐθεςμο.
Οι ςυνημμϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ δεν περιλαμβϊνουν προςαρμογϋσ και ανακατατϊξεισ των
περιουςιακών ςτοιχεύων και υποχρεώςεων οι οπούεσ ενδϋχεται να προϋκυπταν ςτην περύπτωςη
που η Εταιρεύα δεν θα όταν ςε θϋςη να εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ τησ κατϊ τη ςυνόθη πορεύα
τησ επιχειρηματικόσ τησ δραςτηριϐτητασ.
4.5 Κύνδυνοσ ταμιακών ροών και κύνδυνοσ μεταβολών λόγω των επιτοκύων
4.5.1 Μεταβολϋσ επιτοκύων και δανειακό επιβϊρυνςη
Σα λειτουργικϊ ϋςοδα και ταμειακϋσ ροϋσ τησ Εταιρεύασ εξαρτώνται ςε μικρϐ βαθμϐ απϐ
μεταβολϋσ ςτισ τιμϋσ των επιτοκύων. Η Εταιρεύα δεν ϋχει ςτο ενεργητικϐ τησ ςημαντικϊ ϋντοκα
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ςτοιχεύα. Πολιτικό τησ Εταιρεύασ, εκτιμώντασ τισ παροϑςεσ οικονομικϋσ ςυγκυρύεσ και γενικϐτερα
τη διακϑμανςη των επιτοκύων του ευρώ, εύναι να διατηρεύ περύπου το ςϑνολο του δανειςμοϑ ςε
προώϐντα κυμαινϐμενου επιτοκύου βαςιζϐμενα ςτο euribor πλϋον spread.
Ο κύνδυνοσ μεταβολόσ των επιτοκύων προϋρχεται απϐ τα μακροπρϐθεςμα και βραχυπρϐθεςμα
δϊνεια, εκτϐσ των ομολογιακών δανεύων που ϋχει ςυνϊψει η Εταιρεύα με ςταθερϐ επιτϐκιο. Η
εκτύμηςη τησ εταιρεύασ εύναι ϐτι δεν θα υπϊρξει πρϐβλημα απϐ διακϑμανςη των επιτοκύων για το
διϊςτημα ϋωσ και τη λόξη των μακροπροθϋςμων δανεύων και ωσ εκ τοϑτου δεν ϋχει προχωρόςει ςε
ςυμβϊςεισ παραγώγων για εξαςφϊλιςη απϐ τον κύνδυνο μεταβολόσ επιτοκύου.
Ο παρακϊτω πύνακασ παρουςιϊζει την ευαιςθηςύα του αποτελϋςματοσ τησ χρόςησ καθώσ και των
ιδύων κεφαλαύων ςε μύα λογικό μεταβολό του επιτοκύου βϊςησ τησ τϊξησ του ±0,5%. Οι αλλαγϋσ
ςτα επιτϐκια εκτιμϊται ϐτι κινοϑνται ςε μύα λογικό βϊςη ςε ςχϋςη με τισ πρϐςφατεσ ςυνθόκεσ τησ
αγορϊσ.
31/12/2016
Ευαιςθηςύα αποτελϋςματοσ

±8.075,00
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4.5.2 Κύνδυνοσ ταμιακών ροών και ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ
Η ληκτϐτητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώςεων βϊςει των εκτιμώμενων μη προεξοφλημϋνων ςυμβατικών εκροών ςτισ 31/12/2016 και 2015, για την
Εταιρεύα ϋχουν αντύςτοιχα ωσ εξόσ:

εντόσ 3
μηνών
Δϊνεια & υποχρεώςεισ χρηματοδοτικών
μιςθώςεων
Εμπορικϋσ και λοιπϋσ υποχρεώςεισ

2016
4-12
μόνεσ

πϋραν του
ϋτουσ

εντόσ 3
μηνών

2015
4-12
μόνεσ

πϋραν του
ϋτουσ

0,00

0,00

1.615.000,00

0,00

0,00

1.990.000,00

777.679,30

8.640,88

0,00

721.093,36

48.072,89

0,00

777.679,30

8.640,88

1.615.000,00

721.093,36 48.072,89

1.990.000,00

Σο ποςϐ των 1.615.000,00€ αφορϊ ςε τραπεζικϐ δϊνειο με περιοδικϋσ ανανεώςεισ εντϐσ του ϋτουσ προσ ενύςχυςη του κεφαλαύου κύνηςησ.
Ο αναμενϐμενοσ χρϐνοσ εύςπραξησ των πελατών που δεν ϋχουν υποςτεύ απομεύωςη παρουςιϊζονται ςτον ακϐλουθο πύνακα:
0-90 ημϋρεσ
91-365 ημϋρεσ
πϋραν του ϋτουσ

31/12/2016
392.795,19
248.770,28
0,00
641.565,47
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31/12/2015
511.876,99
864.503,35
0,00
1.376.380,34
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Η Διούκηςη δύνει ιδιαύτερο βϊροσ ςτην προςπϊθεια βελτύωςησ τησ ειςπραξιμϐτητασ των
απαιτόςεων απϐ πελϊτεσ καθώσ και ςτη διεκδύκηςη των παλαιών οφειλών των Αςφαλιςτικών
Σαμεύων. Ακϐμη, εκτιμϊται αϑξηςη των εςϐδων απϐ την ενύςχυςη των ςυνεργαςιών με τισ
αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ και την ανϊπτυξη του ιατρικοϑ δικτϑου.
Η Εταιρεύα διατηρεύ ςε ιςχϑ αςφαλιςτόρια ςυμβϐλαια ςε αναγνωριςμϋνεσ αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ
που καλϑπτουν τη γενικό αςτικό ευθϑνη και την επαγγελματικό αςτικό ευθϑνη. Ενδεχϐμενοσ
κύνδυνοσ να ευδοκιμόςουν αξιώςεισ αποζημύωςησ απϐ ιατρικϊ λϊθη αντιμετωπύζεται επαρκώσ.
Ομούωσ καλϑπτονται πϊςησ φϑςεωσ κύνδυνοι κατϊ τησ εταιρεύασ καθώσ και η βραχυχρϐνια
απώλεια ειςοδόματοσ που πιθανϐν να υποςτεύ απϐ την επϋλευςη καταςτροφικών γεγονϐτων
μϋχρι την αποκατϊςταςό τησ ςτην εϑρυθμη λειτουργύα.
5. Οικονομικϋσ πληροφορύεσ κατϊ τομϋα
Ωσ επιχειρηματικϐσ τομϋασ ορύζεται μια ομϊδα περιουςιακών ςτοιχεύων και λειτουργιών
προκειμϋνου να παρϋχονται προώϐντα και υπηρεςύεσ τα οπούα υπϐκεινται ςε διαφορετικοϑσ
κινδϑνουσ και αποδϐςεισ απϐ εκεύνα ϊλλων επιχειρηματικών τομϋων. Ωσ γεωγραφικϐσ τομϋασ,
ορύζεται μια γεωγραφικό περιοχό, ςτην οπούα παρϋχονται προώϐντα και υπηρεςύεσ και η οπούα
υπϐκεινται ςε διαφορετικοϑσ κινδϑνουσ και αποδϐςεισ απϐ ϊλλεσ περιοχϋσ.
Η Εταιρεύα δραςτηριοποιεύται ςτη Δευτεροβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ, που αφορϊ τισ νοςηλευτικϋσ
υπηρεςύεσ.
5.1 Δευτερεύων τομϋασ πληροφόρηςησ – γεωγραφικού τομεύσ
Η εταιρεύα λειτουργεύ με ϋδρα τον Πειραιϊ και παρϋχει ιατρικϋσ υπηρεςύεσ διϊγνωςησ, εξϋταςησ και
νοςηλεύασ τϐςο ςτην μητροπολιτικό περιοχό του Πειραιϊ ϐςο και ςτην ευρϑτερη γεωγραφικό
περιοχό του νομοϑ Αττικόσ αλλϊ και των ϐμορων νομών.
6. ημειώςεισ ςτισ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ
6.1 Ενςώματα πϊγια
Οι μεταβολϋσ τησ τρϋχουςασ χρόςησ, εμφανύζονται αναλυτικϊ ςτουσ ακϐλουθουσ πύνακεσ:
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ΙΔΙΟΚΣΗΣΑ ΙΔΙΟΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ
ΠΑΓΙΑ
Λογιςτικό αξύα την 1/1/2015

Κτύρια &
εγκ/ςεισ
κτιρύων

Μηχανόματα &
Σεχνικϋσ
εγκ/ςεισ

Μεταφορικϊ
μϋςα

'Επιπλα & Λοιπόσ
εξοπλιςμόσ

ύνολο
Ενςώματων
ακιν/ςεων

331.233,25

1.118.518,41

13.499,86

1.393.575,46

2.856.826,98

-130.178,16
201.055,09

-710.590,68
407.927,73

-10.521,24
2.978,62

-1.191.370,69
202.204,77

-2.042.660,77
814.166,21

0,00

20.975,55

0,00

17.102,06

38.077,61

Πωλόςεισ & μειώςεισ

0,00

-0,54

0,00

-137,40

-137,94

Μεταβολϋσ, Διϊθεςη ςε (-) ό διακοπό απϐ (+)
επϋνδυςη
Αποςβϋςεισ προηγ. χρόςεων απϐ διϐρθωςη
λϊθουσ
Αποςβϋςεισ χρόςησ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.401,87

-68.789,51

-426,36

-68.237,24

-155.854,98

Μειώςεισ αποςβεςθϋντων
Λογιςτικό αξύα την 31/12/2015

0,00
331.233,25

0,50
1.139.493,42

0,00
13.499,86

0,00
1.410.540,12

0,50
2.894.766,65

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ

-148.580,03

-779.379,69

-10.947,60

-1.259.607,93

-2.198.515,25

Καθαρή Λογιςτική αξία την 31 Δεκεμβρίου
2015
Λογιςτικό αξύα την 1/1/2016

182.653,22

360.113,73

2.552,26

150.932,19

696.251,40

331.233,25

1.139.493,42

13.499,86

1.410.540,12

2.894.766,65

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ

-148.580,03

-779.379,69

-10.947,60

-1.259.607,93

-2.198.515,25

Καθαρή Λογιςτική αξία την 1 Ιανουαρίου
2016
Προςθόκεσ & βελτιώςεισ

182.653,22

360.113,73

2.552,26

150.932,19

696.251,40

9.016,00

144.918,15

0,00

74.143,83

228.077,98

Πωλόςεισ & μειώςεισ

0,00

-939,10

-9.939,91

-33.948,73

-44.827,74

Μεταβολϋσ, Διϊθεςη ςε (-) ό διακοπό απϐ (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ
Καθαρή Λογιςτική αξία την 1 Ιανουαρίου
2015
Προςθόκεσ & βελτιώςεισ
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επϋνδυςη
Αποςβϋςεισ χρόςησ

-18.527,09

-61.134,58

-426,36

-61.722,79

-141.810,82

Μειώςεισ αποςβεςθϋντων
Λογιςτικό αξύα την 31/12/2016

0,00
340.249,25

-12.899,91
1.283.472,47

9.939,90
3.559,95

33.607,27
1.450.735,22

30.647,26
3.078.016,89

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ

-167.107,12

-853.414,18

-1.434,06

-1.287.723,45

-2.309.678,81

Καθαρή Λογιςτική αξία την 31 Δεκεμβρίου
2016

173.142,13

430.058,29

2.125,89

163.011,77

768.338,08
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6.2 Ενςώματα πϊγια χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Σα πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ τησ εταιρεύασ αναλϑονται ωσ εξόσ:
ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ

Μηχανόματα &
Σεχνικϋσ
εγκ/ςεισ

Λογιςτικό αξύα την 1/1/2015

ύνολο
Ενςώματων
ακιν/ςεων

36.000,00

36.000,00

-8.892,00
27.108,00

-8.892,00
27.108,00

Προςθόκεσ & βελτιώςεισ

0,00

0,00

Λόξεισ μύςθωςησ & μειώςεισ

0,00

0,00

Αποςβϋςεισ προηγ. χρόςεων απϐ διϐρθωςη λϊθουσ

0,00

0,00

-3.492,00

-3.492,00

0,00
23.616,00

0,00
23.616,00

Λογιςτικό αξύα την 1/1/2016

36.000,00

36.000,00

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ

-12.384,00

-12.384,00

Καθαρή Λογιςτική αξία την 1 Ιανουαρίου 2016

23.616,00

23.616,00

0,00

0,00

-36.000,00

-36.000,00

Αποςβϋςεισ χρόςησ

-1.455,00

-1.455,00

Μειώςεισ αποςβεςθϋντων
Λογιςτικό αξύα την 31/12/2016

13.839,00
0,00

13.839,00
0,00

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ

0,00

0,00

Καθαρή Λογιςτική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016

0,00

0,00

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ
Καθαρή Λογιςτική αξία την 1 Ιανουαρίου 2015

Αποςβϋςεισ χρόςησ
Μειώςεισ αποςβεςθϋντων
Καθαρή Λογιςτική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015

Προςθόκεσ & βελτιώςεισ
Λόξεισ μύςθωςησ & μειώςεισ

6.3 Δϊνεια και απαιτόςεισ
Σα δϊνεια και οι χρηματοοικονομικϋσ απαιτόςεισ τησ εταιρεύασ αναλϑονται ωσ ακολοϑθωσ :

Δοςμϋνεσ εγγυόςεισ
ύνολο

31/12/2016
36.730,91
36.730,91

31/12/2015
37.630,91
37.630,91

6.4 Αποθϋματα
Σο ςϑνολο των αποθεμϊτων τησ εταιρεύασ αποτελεύται απϐ αναλώςιμα ιατρικϊ και φαρμακευτικϊ
υλικϊ και αναλϑεται ωσ εξόσ:

Αναλώςιμα Τλικϊ
ύνολο

31/12/2016
114.527,05
114.527,05
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133.109,83
133.109,83
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6.5 Εμπορικϋσ απαιτόςεισ
Οι πελϊτεσ και οι λοιπϋσ εμπορικϋσ απαιτόςεισ τησ εταιρεύασ αναλϑονται ωσ εξόσ:

Πελϊτεσ
Πελϊτεσ ςυνδεμϋνεσ επιχειρόςεισ
Απαιτόςεισ απϐ ςυνδεμϋνεσ επιχειρόςεισ
Πελϊτεσ Ν.Π.Δ.Δ.
Μεύον: Προβλϋψεισ εκπτώςεων πωλόςεων ςε
Ν.Π.Δ.Δ.
Πελϊτεσ Ν.Π.Δ.Δ. ςε Factoring
Επιςφαλεύσ & επύδικοι πελϊτεσ & χρεώςτεσ
Γραμμϊτια ειςπρακτϋα
Γραμμϊτια ειςπρακτϋα ςε καθυςτϋρηςη
Επιταγϋσ ειςπρακτϋεσ (μεταχρονολογημϋνεσ)
Απαιτόςεισ απϐ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ
Μεύον: Προβλϋψεισ πελατών

31/12/2016
866.536,50

31/12/2015
896.308,76

34.750,15

31.018,65

0,00
536.945,32

0,00
1.550.881,83

-700.755,17

-1.011.003,07

30.263,66
20.000,00

30.263,66
20.000,00

61.643,34
97.083,73

60.887,63
90.015,76

0,00
2.432,22

805,31
1.038,50

-307.334,28
641.565,47

-293.836,69
1.376.380,34

6.6 Δουλευμϋνα ϋςοδα περιόδου
Σα δουλευμϋνα ϋςοδα περιϐδου αφοροϑν ςε πωλόςεισ υπηρεςιών κατϊ το μϋροσ που εύχαν
παραςχεθεύ ςτη τρϋχουςα χρόςη και ολοκληρώθηκαν ςτην επϐμενη.

Δουλευμϋνα ϋςοδα περιϐδου
ύνολο

31/12/2016
4.492,32
4.492,32

31/12/2015
19.998,32
19.998,32

6.7 Λοιπϋσ απαιτόςεισ
Οι λοιπϋσ απαιτόςεισ τησ εταιρεύασ αναλϑονται ωσ εξόσ:
31/12/2016
Προκαταβολϋσ και δϊνεια ςτο προςωπικϐ
Παρακρατημϋνοι φϐροι απϐ πωλόςεισ προσ το
Ελληνικϐ Δημϐςιο & Ν.Π.Δ.Δ.
Ελληνικϐ Δημϐςιο επιςτρεφϐμενοσ Υ.Π.Α. και
λοιπού φϐροι
Ελληνικϐ Δημϐςιο επιςτρεφϐμενοι φϐροι προηγ.
χρόςεων
Ελληνικϐ Δημϐςιο επιςτρεφϐμενοσ φϐροσ
τρϋχουςασ χρόςησ
Λοιπού χρεώςτεσ διϊφοροι
Επύδικοι χρεώςτεσ
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31/12/2015

2.150,00

1.356,31

0,00

0,00

91.600,43

33.355,09

0,00

201.937,54

112.389,33

139.985,27

12.155,33

1.500,06

30.500,00

30.500,00
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Προςωπικϐ λογαριαςμού προσ απϐδοςη

1.678,69

1.316,11

200,30

0,00

250.674,08

409.950,38

Λοιπού ςυνεργϊτεσ λ/ςμού προσ απϐδοςη
ύνολο
6.8 Προπληρωμϋνα ϋξοδα

Σα ϋξοδα αφοροϑν ςε αςφαλιςτόρια ςυμβϐλαια που εκδϐθηκαν ςτην τρϋχουςα χρόςη και τϋλη
κυκλοφορύασ αυτοκινότων.
31/12/2016

31/12/2015

Προπληρωμϋνα ϋξοδα

1.817,57

1.698,71

ύνολο

1.817,57

1.698,71

6.9 Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα
Σα διαθϋςιμα αντιπροςωπεϑουν μετρητϊ καθώσ και τραπεζικϋσ καταθϋςεισ διαθϋςιμεσ ςε πρώτη
ζότηςη και αναλϑονται ωσ εξόσ:

Μετρητϊ ςτο ταμεύο
Καταθϋςεισ ϐψεωσ & προθεςμύασ
ύνολο

31/12/2016
1.436,50
135.934,82
137.371,32

31/12/2015
1.728,23
166.931,13
168.659,36

6.10 Καταβλημϋνα κεφϊλαια
Σο μετοχικϐ κεφϊλαιο τησ εταιρεύασ ορύςθηκε αρχικϊ ςε πϋντε εκατομμϑρια πεντακϐςιεσ εύκοςι
τρεισ χιλιϊδεσ (5.523.000) ευρώ διαιροϑμενο ςε εκατϐν ογδϐντα τϋςςερισ χιλιϊδεσ εκατϐ
(184.100) μετοχϋσ ονομαςτικόσ αξύασ τριϊντα (30) ευρώ η κϊθε μύα και ϋχει καταβληθεύ ολϐκληρο
ςε μετρητϊ και ειςφορϋσ ςε εύδοσ. Μετϊ απϐ τη μετατροπό του ςε ευρώ, αυξόςεισ και μεταβολϋσ το
μετοχικϐ κεφϊλαιο τησ εταιρεύασ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των τριών εκατομμυρύων εννιακοςύων
ενενόντα χιλιϊδων (3.990.000) ευρώ, διαιροϑμενο ςε εκατϐν τριϊντα τρεισ χιλιϊδεσ (133.000)
ονομαςτικϋσ μετοχϋσ ονομαςτικόσ αξύασ τριϊντα (30) ευρώ εκϊςτησ.
Σο μετοχικϐ κεφϊλαιο και η διαφορϊ υπϋρ το ϊρτιο τησ εταιρεύασ αναλϑεται ωσ εξόσ:

Τπόλοιπο 31/12/2014
Έκδοςη Νϋων Μετοχών
Τπόλοιπο 31/12/2015
Έκδοςη Νϋων Μετοχών
Τπόλοιπο 31/12/2016

Αριθμόσ
μετοχών
110.000
10.000
120.000
13.000
133.000

Μετοχικό
Κεφϊλαιο
3.300.000,00
300.000,00
3.600.000,00
390.000,00
3.990.000,00

Τπϋρ το ϊρτιο
0,00
300.000,00
300.000,00
390.000,00
690.000,00

ύνολο
3.300.000,00
300.000,00
3.900.000,00
390.000,00
4.680.000,00

Κεφαλαιακέσ απαιτήςεισ που επιβάλλονται από εξωτερικούσ παράγοντεσ
Σα ϊρθρα 47 και 48 του Κ.Ν.2190/20 επιβϊλουν κεφαλαιακϋσ απαιτόςεισ ωσ εξόσ:
Σο Άρθρο 47 προβλϋπει ϐτι:
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Εφϐςον το ςϑνολο των ιδύων κεφαλαύων μιασ εταιρεύασ γύνει κατώτερο απϐ το όμιςυ του
μετοχικοϑ τησ κεφαλαύου, το Διοικητικϐ υμβοϑλιο υποχρεοϑται να ςυγκαλϋςει τη Γενικό
υνϋλευςη, εντϐσ προθεςμύασ ϋξι (6) μηνών απϐ τη λόξη τησ χρόςησ, προκειμϋνου να αποφαςύςει
τη λϑςη τησ εταιρεύασ ό την υιοθϋτηςη ϊλλου μϋτρου.
Σο Άρθρο 48 προβλϋπει ϐτι:
Η εταιρεύα μπορεύ να λυθεύ με δικαςτικό απϐφαςη μετϊ απϐ αύτηςη οποιουδόποτε ϋχει ϋννομο
ςυμφϋρον και ςτην περύπτωςη κατϊ την οπούα το ςϑνολο των ιδύων κεφαλαύων τησ εταιρεύασ
καταςτεύ κατώτερο του ενϐσ δεκϊτου (1/10) του μετοχικοϑ κεφαλαύου και η γενικό ςυνϋλευςη δεν
λαμβϊνει μϋτρα κατϊ το Άρθρο 47.
Σο δικαςτόριο, πριν εκδώςει την απϐφαςό του, παρϋχει ςτην εταιρεύα εϑλογη προθεςμύα για ϊρςη
των λϐγων λϑςησ, εκτϐσ αν αιτιολογημϋνα θεωρεύ ϐτι το μϋτρο αυτϐ εύναι ϊςκοπο. Η προθεςμύα
αυτό μπορεύ να εύναι δϑο (2) ϋωσ ϋξι (6) μόνεσ και μπορεύ να παραταθεύ μϋχρι τρεισ (3) μόνεσ. Εϊν
παραςχεθεύ η ανωτϋρω προθεςμύα, το δικαςτόριο μπορεύ να διατϊξει μϋτρα για την προςωρινό
ρϑθμιςη των εταιρικών υποθϋςεων.
Η Εταιρεύα δεν καλϑπτει τισ ωσ ϊνω κεφαλαιακϋσ απαιτόςεισ τησ νομοθεςύασ.
Ο ςχεδιαςμϐσ του Ομύλου για την αντιμετώπιςη τησ κεφαλαιακόσ επϊρκειασ τησ Εταιρεύασ
αναφϋρονται ςτη ςημεύωςη 2 «Πλαύςιο κατϊρτιςησ οικονομικών καταςτϊςεων» τησ παροϑςασ
ϋκθεςησ.
6.11 Αποθεματικϊ νόμων ό καταςτατικού
Σακτικό
Αποθεματικό
Τπόλοιπο 31/12/2014
Μεταβολϋσ ςτη χρόςη
Τπόλοιπο 31/12/2015
Μεταβολϋσ ςτη χρόςη
Τπόλοιπο 31/12/2016

3.912,94
3.912,94
3.912,94

ύνολο
3.912,94
3.912,94
3.912,94

Σο τακτικϐ αποθεματικϐ υπολογύζεται υποχρεωτικϊ ςε ετόςια βϊςη με ποςοςτϐ 5% επύ των
καθαρών κερδών τησ χρόςησ, μϋχρι του 1/3 του Μετοχικοϑ Κεφαλαύου και προορύζεται να καλϑψει
μελλοντικϋσ ζημιϋσ.
Η μεταβολό ςτα Λοιπϊ αποθεματικϊ αφορϊ ςε ςυμψηφιςμϐ τουσ με τισ μεταφερϐμενεσ ζημιϋσ
προηγουμϋνων χρόςεων και αναλϑονται ςτην Κατϊςταςη Μεταβολών Ιδύων Κεφαλαύων.
6.12 Προβλϋψεισ για παροχϋσ ςε εργαζόμενουσ
(α) Κρατικϊ Αςφαλιςτικϊ Προγρϊμματα: Οι ειςφορϋσ τησ Εταιρεύασ προσ τα αςφαλιςτικϊ
ταμεύα για τη χρόςη που ϋληξε την 31η Δεκεμβρύου 2016 καταχωρόθηκαν ςτα ϋξοδα τησ
τρϋχουςασ χρόςησ.
(β) Αποζημύωςη προςωπικού λόγω ςυνταξιοδότηςησ: ϑμφωνα με την ελληνικό εργατικό
νομοθεςύα οι εργαζϐμενοι δικαιοϑνται αποζημύωςη ςτην περύπτωςη απϐλυςησ ό ςυνταξιοδϐτηςόσ
τουσ, το ϑψοσ τησ οπούασ ποικύλει ανϊλογα με τον μιςθϐ, τα ϋτη υπηρεςύασ και τον τρϐπο τησ
αποχώρηςησ (απϐλυςη ό ςυνταξιοδϐτηςη) του εργαζομϋνου. Τπϊλληλοι που παραιτοϑνται ό
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απολϑονται αιτιολογημϋνα δεν δικαιοϑνται αποζημύωςη. Η πληρωτϋα αποζημύωςη ςε περύπτωςη
ςυνταξιοδϐτηςησ ιςοϑται με το 40% τησ αποζημύωςησ που θα όταν πληρωτϋα ςε περύπτωςη
αναύτιασ απϐλυςησ. την Ελλϊδα, ςϑμφωνα με την τοπικό πρακτικό, αυτϊ τα προγρϊμματα δεν
χρηματοδοτοϑνται. Η Εταιρεύα χρεώνει ςτα αποτελϋςματα τισ δεδουλευμϋνεσ παροχϋσ ςε κϊθε
περύοδο, με αντύςτοιχη αϑξηςη τησ ςυνταξιοδοτικόσ υποχρϋωςησ. Οι πληρωμϋσ παροχών που
διενεργοϑνται ςτουσ ςυνταξιοδοτοϑμενουσ κϊθε περύοδο χρεώνονται ϋναντι αυτόσ τησ
υποχρϋωςησ. H Εταιρεύα αναγνωρύζει ωσ υποχρϋωςη παροχών προςωπικοϑ λϐγω εξόδου απϐ την
υπηρεςύα την παροϑςα αξύα τησ νομικόσ δϋςμευςησ που ϋχει αναλϊβει για την καταβολό εφϊπαξ
αποζημιώςεωσ ςτο προςωπικϐ που αποχωρεύ λϐγω ςυνταξιοδοτόςεωσ. Η ςχετικό υποχρϋωςη
υπολογύςτηκε κατϐπιν αναλογιςτικόσ μελϋτησ.
Η ςχετικό υποχρϋωςη τησ Εταιρεύασ
χρηςιμοποιόθηκαν ϋχουν ωσ εξόσ:

και

οι

κϑριεσ

αναλογιςτικϋσ

31/12/2016
Τποχρεώςεισ για :
Παροχϋσ προςωπικοϑ λϐγω εξϐδου απϐ την υπηρεςύα
ύνολο

Προεξοφλητικϐ επιτϐκιο
Μελλοντικϋσ αυξόςεισ μιςθών
Πληθωριςμϐσ
Μιςθολογικϐ ϐριο
Πλόθοσ μιςθών

2016
2,00%
0,80%
2,00%
ΝΑΙ
14

παραδοχϋσ

που

31/12/2015

69.128,20
69.128,20

59.086,81
59.086,81

2015
5,30%
0,80%
-1,90%
ΝΑΙ
14

Κατϊςταςη Αποτελεςμϊτων
31/12/2016
α. Κϐςτοσ τρϋχουςασ υπηρεςύασ
15.080,00
β. Δαπϊνη τϐκου
3.132,00
Δαπϊνη
προσ
καταχώρηςη
ςτην
κατϊςταςη
18.212,00
αποτελεςμϊτων (α)+(β)
γ. Καθαρϐ αναλογιςτικϐ κϋρδοσ ό (ζημύα) καταχωρημϋνο ςτο ϋτοσ
-5.699,00

31/12/2015
6.082,59
2.832,33
8.914,92
-3.848,29

Μεταβολϋσ ςτην καθαρό υποχρϋωςη την καταχωρημϋνη ςτον ιςολογιςμϐ, που γνωςτοποιοϑνται
ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 120 (ε):

α. Καθαρό υποχρϋωςη προσ καταχώρηςη ςτον ιςολογιςμϐ την
1η Ιανουαρύου
β. Δαπϊνη προσ καταχώρηςη ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων

31/12/2016

31/12/2015

59.086,81

47.793,60

18.212,00

8.914,92

-5.699,00

-3.848,29

13.869,61

1.470,00

69.128,20

59.086,81

Μεύον :
γ. Αναλογιςτικϐ κϋρδοσ ό ζημύα καταχωρημϋνο ςτην καθαρό
θϋςη
δ. Παροχϋσ πληρωθεύςεσ εντϐσ του τρϋχοντοσ ϋτουσ
Καθαρό υποχρϋωςη προσ καταχώρηςη ςτον ιςολογιςμό
την 31.12 (α)+(β)-(γ)-(δ)
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6.13 Αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ/υποχρεώςεισ
Οι αναβαλλϐμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ/υποχρεώςεισ ϐπωσ προκϑπτουν απϐ τισ ςχετικϋσ
προςωρινϋσ φορολογικϋσ διαφορϋσ ϋχουν ωσ εξόσ:
31/12/2016
31/12/2015
Απαιτόςεισ Τποχρεώςεισ Απαιτόςεισ Τποχρεώςεισ
Μη Κυκλοφοριακά τοιχεία
Ενεργητικού
Κτύρια & εγκ/ςεισ κτιριών
Μηχανόματα & Σεχνικϋσ εγκ/ςεισ
Μεταφορικϊ μϋςα
Έπιπλα & Λοιπϐσ εξοπλιςμϐσ
Άυλων ςτοιχεύων & εξϐδων πολυετοϑσ
απϐςβεςησ
Κυκλοφοριακά Περιουςιακά τοιχεία
Πελατών
Λοιπών απαιτόςεων
Προβλϋψεων επιςφαλών απαιτόςεων
Μακροπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ
Μακροπρϐθεςμων υποχρεώςεων
Προβλϋψεων αποζημύωςησ προςωπικοϑ
Βραχυπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ
Προμηθευτών
Λοιπών υποχρεώςεων
ύνολο
Τπόλοιπο απαύτηςησ

2.256,81
414.961,51
2.884,09
106.711,55

8.180,97
426.314,10
2.882,37
119.406,43

20.593,70

19.382,26

24.502,89
45.610,35

6.978,28
624.499,18

409.755,77
2.884,09
94.774,48

8.180,97
426.314,10
2.882,37
119.406,43

20.593,70

18.719,98

-

-

-

24.502,89
23.910,46

24.502,89
42.161,63

24.502,89
23.910,46

6.978,28
601.650,84

6.978,28
630.895,48
-29.244,64

6.978,28
631.557,76
-7.058,58

Ο φορολογικϐσ ςυντελεςτόσ για τη χρόςη 2016 και επϐμενεσ ϋχει νομοθετικϊ οριςθεύ με ςχετικϐ
ϊρθρο του Κώδικα Υορολογύασ Ειςοδόματοσ ςε 29%.
6.14 Εμπορικϋσ υποχρεώςεισ
Σα υπϐλοιπα των προμηθευτών και των λοιπών ςυναφών υποχρεώςεων τησ εταιρεύασ αναλϑεται
ωσ εξόσ:
31/12/2016
600.284,89
7.214,43
199,00
607.698,32

Εμπορικού προμηθευτϋσ
Προμηθευτϋσ ςυνδεμϋνεσ επιχειρόςεισ
Ελληνικϐ δημϐςιο
ύνολο

31/12/2015
614.132,49
16.307,96
193,00
630.633,45

6.15 Λοιπού φόροι και τϋλη
Oι λοιπού φϐροι και τϋλη τησ εταιρεύασ που αφοροϑν ϊμεςουσ, ϋμμεςουσ
αναλϑονται ωσ εξόσ:
31/12/2016
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31/12/2015
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Υ.Π.Α.
Υϐροι-τϋλη αμοιβών προςωπικοϑ

0,00
17.710,42

0,00
15.909,57

Υϐροι αμοιβών τρύτων

15.082,54

17.308,26

102,54

56,13

32.895,50

33.273,96

Λοιπού φϐροι-τϋλη
ύνολο
6.16 Λοιπϋσ υποχρεώςεισ

Οι λοιπϋσ βραχυπρϐθεςμεσ υποχρεώςεισ τησ εταιρεύασ αναλϑονται ωσ εξόσ:
31/12/2016
7.144,69
1.269,82
9.649,63
160.557,72
178.621,86

Αποδοχϋσ προςωπικοϑ πληρωτϋεσ
Δικαιοϑχοι αμοιβών
Τποχρεώςεισ ςε ςυνδεμϋνεσ υποχρεώςεισ
Λοιπϋσ υποχρεώςεισ
ύνολο

31/12/2015
420,51
112,02
0,00
138.000,27
138.532,80

6.17 Κύκλοσ εργαςιών(καθαρόσ)
Ακολουθεύ ανϊλυςη των πωλόςεων υπηρεςιών & λοιπών αποθεμϊτων τησ εταιρεύασ:
31/12/2016
Έςοδα (Κϑκλοσ εργαςιών)
Rebate & Clawback
ύνολο

3.805.350,51
-539.957,40
3.265.393,11

31/12/2015
4.567.851,09
-811.394,26
3.756.456,83

Οι πωλόςεισ τησ εταιρεύασ αφοροϑν κατϊ κϑριο λϐγο παροχό νοςηλευτικών υπηρεςιών και
διαγνωςτικών πρϊξεων τησ κλινικόσ.
6.18 Κόςτοσ πωλόςεων, ϋξοδα διούκηςησ, ϋξοδα διϊθεςησ
Σα ϋξοδα κατϊ λειτουργύα τησ εταιρεύασ ϋχουν ωσ εξόσ:

Κϐςτοσ πωλόςεων
Έξοδα διούκηςησ
Έξοδα διϊθεςησ
Φρεωςτικού τϐκοι και ςυναφό ϋξοδα
ύνολο

31/12/2016
3.502.564,29
476.813,08
177.156,04
115.023,85
4.271.557,26

31/12/2015
3.554.170,67
436.908,75
139.512,49
113.064,06
4.243.655,97

Σα ϋξοδα κατ’ εύδοσ δαπϊνησ τησ εταιρεύασ ϋχουν ωσ εξόσ:
31/12/2016
Αναλώςεισ υλικών & αποθεμϊτων
Αμοιβϋσ & ϋξοδα προςωπικοϑ
Αμοιβϋσ & ϋξοδα τρύτων
Παροχϋσ τρύτων
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484.554,58

543.843,96

1.515.299,74
886.381,35
728.019,64

1.473.959,28
865.218,21
712.807,46
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Υϐροι & τϋλη
Διϊφορα ϋξοδα

104.303,16
266.018,53

93.540,52
259.348,63

Σϐκοι και ςυναφό ϋξοδα
Αποςβϋςεισ

115.023,85
143.378,82

113.064,06
159.346,98

28.577,59
4.271.557,26

22.526,87
4.243.655,97

Προβλϋψεισ εκμετϊλλευςησ
ύνολο
6.19 Λοιπϊ ςυνόθη ϋςοδα

την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται ϋςοδα που δημιουργοϑνται απϐ παρεπϐμενεσ
δραςτηριϐτητεσ εκτϐσ απϐ την λειτουργικό δραςτηριϐτητα τησ εταιρεύασ. Ακολουθεύ ανϊλυςη των
λοιπών εςϐδων τησ εταιρεύασ:

Έκτακτα ϋςοδα
Έςοδα προηγουμϋνων χρόςεων
ύνολο

31/12/2016
31,22
10.517,11
10.548,33

31/12/2015
713,69
6.928,87
7.642,56

6.20 Λοιπϊ ϋξοδα και ζημιϋσ
Ακολουθεύ ανϊλυςη των λοιπών εξϐδων και ζημιών τησ εταιρεύασ:

Υορολογικϊ πρϐςτιμα & προςαυξόςεισ
Λοιπϊ ϋκτακτα & ανϐργανα ϋξοδα
Λοιπϋσ ϋκτακτεσ ζημύεσ & διαγραφϋσ
Περικοπϋσ πωλόςεων προηγουμϋνων χρόςεων
Εκπτώςεισ πωλόςεων προηγουμϋνων χρόςεων
Έςοδα απϐ χρηςιμοποιημϋνεσ προβλϋψεισ
Έξοδα προηγουμϋνων χρόςεων
ύνολο

31/12/2016
0,00
276,16
25.767,76
495.910,97
0,00
-210.581,75
1.287,23
-312.660,37

31/12/2015
200,00
1.851,30
16.914,75
0,00
210.563,90
-155.423,46
465,00
-74.571,49

Σηηο «Πεξηθνπέο πσιήζεσλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ» πεξηιακβάλνληαη ηα πνζά πεξηθνπώλ ηεο
ρξήζεο 2013 πνπ νξηζηηθνπνηήζεθαλ θαη εθθαζαξίζηεθαλ από ηνλ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ζηε ρξήζε 2016
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.4172/2013 θαη ηεο απόθαζεο 634/134-10.09.2013
ηνπ Δ.Σ. ηνπ Εζληθνύ Οξγαληζκνύ Παξνρήο Υπεξεζηώλ Υγείαο («ΕΟΠΥΥ»). Σηα «Έζνδα από
ρξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο» εκθαλίδεηαη ην πνζό ηεο πξόβιεςεο πνπ είρε ζρεκαηηζζεί γηα
απηήλ ηελ αηηία ζηε ρξήζε 2014.
6.21 Κϋρδη & ζημύεσ από διϊθεςη μη κυκλοφορούντων ςτοιχεύων
Ακολουθεύ ανϊλυςη των χρηματοοικονομικών εςϐδων τησ εταιρεύασ:

Κϋρδη απϐ εκπούηςη μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ
Ζημύεσ απϐ εκπούηςη μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ
ύνολο
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0,00
-341,48
-341,48

31/12/2015
496,97
-0,03
496,94
50

6.22 Έςοδα ςυμμετοχών και επενδύςεων
Ακολουθεύ ανϊλυςη των εςϐδων ςυμμετοχών και επενδϑςεων τησ εταιρεύασ:

Έςοδα απϐ ακύνητα (ενούκια)
Λοιπϊ ϋςοδα κεφαλαύων
ύνολο

31/12/2016
7.440,00
0,00
7.440,00

31/12/2015
7.440,00
7.779,50
15.219,50

6.23 Πιςτωτικού τόκοι και ςυναφό ϋςοδα
Ακολουθεύ ανϊλυςη των πιςτωτικών τϐκων και ςυναφό εςϐδων τησ εταιρεύασ:

Σϐκοι καταθϋςεων τραπεζών εςωτερικοϑ
ύνολο

31/12/2016
385,23
385,23

31/12/2015
668,30
668,30

6.24 Φρεωςτικού τόκοι και ςυναφό ϋξοδα
Ακολουθεύ ανϊλυςη των χρεωςτικών τϐκων και ςυναφό εξϐδων τησ εταιρεύασ:

Σϐκοι μακροπρϐθεςμων υποχρεώςεων
Σϐκοι & ϋξοδα βραχυπροθϋςμων υποχρεώςεων
Λοιπϊ ςυναφό με τισ χρηματοδοτόςεισ ϋξοδα
Σϐκοι προβλϋψεων προςωπικοϑ
ύνολο

31/12/2016
0,00
105.967,12
5.924,73
3.132,00
-115.023,85

31/12/2015
135,19
106.203,43
3.893,11
2.832,33
-113.064,06

6.25 Υόροσ ειςοδόματοσ
ϑμφωνα με την φορολογικό νομοθεςύα για τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ για τη τρϋχουςα χρόςη 2016, ο
φϐροσ υπολογύζεται με ςυντελεςτό 29%.
Η φορολογύα ειςοδόματοσ τησ εταιρεύασ αναλϑεται ωσ εξόσ :
31/12/2016
Σρϋχων φϐροσ χρόςησ
Αναβαλλϐμενοσ φϐροσ ειςοδόματοσ
Λοιπού μη ενςωματωμϋνοι ςτο λειτουργικϐ κϐςτοσ
φϐροι
ύνολο

31/12/2015

0,00

0,00

20.533,35

-34.735,41

-1.600,00

-1.600,00

18.933,35

-36.335,41

Ο φϐροσ ειςοδόματοσ για την τρϋχουςα χρόςη 2016 εύναι μηδενικϐσ.
7. Γνωςτοπούηςη χρηματοοικονομικών μϋςων
Σα χρηματοοικονομικϊ μϋςα ανϊ κατηγορύα διακρύνονται ςε χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ
ςτοιχεύα που αποτελοϑνται απϐ επενδϑςεισ ςε αμοιβαύα κεφϊλαια, πελϊτεσ, επιταγϋσ ειςπρακτϋεσ,
ταμιακϊ διαθϋςιμα και ςε χρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ που αποτελοϑνται απϐ δϊνεια,
ςυμβϊςεισ χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ, προμηθευτϋσ και λοιπϋσ χρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ.
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31/12/2016

31/12/2015

τοιχεία Ενεργητικού
Αποτιμώμενα ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ
Κυκλοφορούντα περιουςιακά ςτοιχεία
Πελϊτεσ (ανοιχτϐ υπϐλοιπο)
Πελϊτεσ (καλυμμϋνο με αξιϐγραφα)

480.406,18
161.159,29

1.223.633,14
152.747,20

Απαιτόςεισ απϐ το ελληνικϐ δημϐςιο
Λοιπϋσ απαιτόςεισ

203.989,76
46.684,32

375.277,90
34.672,48

Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδϑναμα

137.371,32

168.659,36

912.351,59
1.615.000,00

891.523,11
1.990.000,00

τοιχεία Παθητικού
Αποτιμώμενα ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ
Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
Προμηθευτϋσ και λοιπϋσ υποχρεώςεισ
Δϊνεια
8. Ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ-απαιτόςεισ
Η Εταιρεύα ϋχει ενδεχϐμενεσ υποχρεώςεισ και απαιτόςεισ ςε ευρώ που προκϑπτουν ςτα πλαύςια
τησ ςυνόθουσ δραςτηριϐτητϊσ τησ οι οπούεσ αναλϑονται πιο κϊτω.
Πληροφορίεσ ςχετικά με ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ: Δεν υπϊρχουν επύδικεσ ό υπϐ διαιτηςύα
διαφορϋσ δικαςτικών ό διαιτητικών οργϊνων που ενδϋχεται να ϋχουν ςημαντικό επύπτωςη ςτην
οικονομικό κατϊςταςη ό λειτουργύα τησ εταιρεύασ, δεδομϋνου ϐτι η Εταιρεύα διατηρεύ ιςχυρϊ
αςφαλιςτόρια ςυμβϐλαια κατϊ παντϐσ κινδϑνου. Τφύςτανται ενδεχϐμενεσ υποχρεώςεισ απϐ
ανϋλεγκτεσ φορολογικϊ χρόςεισ, οι οπούεσ εκτιμϊται ϐτι δεν θα ϋχουν ςημαντικό επύπτωςη ςτην
οικονομικό κατϊςταςη ό λειτουργύα τησ εταιρεύασ.
Η Εταιρεύα μιςθώνει γραφεύα και αποθόκεσ με λειτουργικϋσ μιςθώςεισ που ϋχουν διϊφορουσ ϐρουσ,
ρότρεσ αναπροςαρμογόσ και δικαιώματα ανανϋωςησ. Σα μελλοντικϊ ελϊχιςτα πληρωτϋα ςυνολικϊ
μιςθώματα ςϑμφωνα με τισ ςυμβϊςεισ των λειτουργικών μιςθώςεων ϋχουν ωσ εξόσ:

Εντϐσ 1 ϋτουσ
Μεταξϑ 1 ϋτουσ και 5 ετών
Άνω των 5 ετών
ϑνολο δεςμεϑςεων απϐ λειτουργικϋσ μιςθώςεισ

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
163.772,52
168.572,52
451.485,30

513.107,82

25.500,00

127.650,00

640.757,82

809.330,34

Πληροφορίεσ ςχετικά με ενδεχόμενεσ απαιτήςεισ: Δεν υπϊρχουν επύδικεσ ό υπϐ διαιτηςύα
διαφορϋσ δικαςτικών ό διαιτητικών οργϊνων που να ϋχουν ςημαντικό επύπτωςη ςτην οικονομικό
κατϊςταςη ό λειτουργύα τησ εταιρεύασ.
9. Τφιςτϊµενα εµπρϊγµατα βϊρη
Δεν υφύςτανται.
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10. Ανϋλεγκτεσ φορολογικϊ χρόςεισ
Η εταιρεύα ϋχει ελεγχθεύ απϐ τισ φορολογικϋσ αρχϋσ ϋωσ και τη χρόςη 2010 και επομϋνωσ οι
φορολογικϋσ τησ υποθϋςεισ ϋχουν καταςτεύ οριςτικϋσ.
Απϐ τη χρόςη 2011 και εντεϑθεν, οι Ελληνικϋσ Ανώνυμεσ Εταιρύεσ και οι Εταιρεύεσ Περιοριςμϋνησ
Ευθϑνησ που οι ετόςιεσ οικονομικϋσ τουσ καταςτϊςεισ ελϋγχονται υποχρεωτικϊ, λαμβϊνουν
«Έκθεςη Υορολογικόσ υμμϐρφωςησ», ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 82 παραγρ.5 του Ν.
2238/1994 και του ϊρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 ϐπωσ ιςχϑει. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ εκδύδεται
μετϊ απϐ ϋλεγχο που διενεργεύται, παρϊλληλα με τον ϋλεγχο τησ οικονομικόσ διαχεύριςησ, ωσ προσ
την εφαρμογό των φορολογικών διατϊξεων ςε φορολογικϊ αντικεύμενα. Υορολογικϋσ παραβϊςεισ,
καθώσ και μη απϐδοςη ό ανακριβόσ απϐδοςη φϐρων που διαπιςτώνονται απϐ τα τηροϑμενα
βιβλύα και ςτοιχεύα, κατϊ τη διενϋργεια του ελϋγχου, αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτο πιςτοποιητικϐ
αυτϐ. Αν απϐ το πιςτοποιητικϐ προκϑπτουν ςυγκεκριμϋνα φορολογικϊ δεδομϋνα για την
ελεγχθεύςα εταιρεύα με τα οπούα ςυμφωνεύ και η αρμϐδια ελεγκτικό φορολογικό αρχό, το εν λϐγω
πιςτοποιητικϐ αποτελεύ αναπϐςπαςτο τμόμα των εκθϋςεων ελϋγχου τησ ωσ ϊνω αρχόσ.
Για τη χρόςη 2016 ο ϋλεγχοσ αυτϐσ βρύςκεται ςε εξϋλιξη και τα ςχετικϊ φορολογικϊ πιςτοποιητικϊ
προβλϋπεται να χορηγηθοϑν μετϊ τη δημοςύευςη των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων χρόςησ
2016. Αν μϋχρι την ολοκλόρωςη των φορολογικών ελϋγχων προκϑψουν πρϐςθετεσ φορολογικϋσ
υποχρεώςεισ εκτιμοϑμε ϐτι αυτϋσ δεν θα αςκόςουν ουςιώδη επύδραςη ςτισ χρηματοοικονομικϋσ
καταςτϊςεισ του ομύλου και τησ εταιρεύασ.
11. Αριθμόσ του απαςχολούμενου προςωπικού
Ο αριθμϐσ του απαςχολοϑμενου προςωπικοϑ τησ εταιρεύασ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ ςτο
τϋλοσ τησ τρϋχουςασ χρόςησ ανερχϐταν ςε 77 ϊτομα ϋναντι 63 ατϐμων ςτο τϋλοσ τησ
προηγοϑμενησ χρόςησ.
12. υναλλαγϋσ με ςυνδεμϋνα μϋρη
Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ εταιρεύασ περιλαμβϊνονται ςτισ ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ
καταςτϊςεισ τησ «ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΪΑΣΡΕΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», η οπούα
κατϋχει το 100% του μετοχικοϑ κεφαλαύου τησ μητρικόσ εταιρεύασ «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ», η οπούα ςυμμετϋχει κατϊ 100% ςτο μετοχικϐ
κεφϊλαιο τησ εταιρεύασ.
Σα ποςϊ των αγορών και των πωλόςεων παροχόσ υπηρεςύασ τησ εταιρεύασ απϐ και προσ τα
ςυνδεδεμϋνα μϋρη ϐπωσ αυτϊ ορύζονται απϐ το Δ.Λ.Π. 24, καθώσ και τα υπϐλοιπα των απαιτόςεων
και των υποχρεώςεων των ςυνδεδεμϋνων εταιρειών ϋχουν ωσ εξόσ :
ποςϊ ςε ευρώ
Πωλόςεισ
ε ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
Αγορϋσ
Απϐ ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
Απϐ Λοιπϊ υνδεδεμϋνα Μϋρη

31/12/2016 31/12/2015

339.429,51

384.340,69

227.902,17
960,00

216.018,47
3.168,00

Τπϐλοιπα τϋλουσ χρόςησ που προϋρχονται απϐ πωλόςεισ αγαθών και υπηρεςιών
Απαιτόςεισ
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Απϐ ςυγγενεύσ εταιρεύεσ

34.750,15

31.018,65

16.864,06

16.307,96

Τποχρεώςεισ
ε ςυγγενεύσ εταιρεύεσ

Οι ανωτϋρω ςυναλλαγϋσ ϋγιναν με βϊςη εμπορικοϑσ ϐρουσ τησ αγορϊσ.
Σα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου δεν ϋλαβαν αμοιβϋσ ςτην τρϋχουςα χρόςη 2016 και ςτην
προηγοϑμενη χρόςη 2015.
13. Γεγονότα μετϊ την ημερομηνύα του Ιςολογιςμού
Δεν υπϊρχουν γεγονϐτα μετϊ την ημερομηνύα του Ιςολογιςμοϑ και μϋχρι ςόμερα που να
επηρεϊζουν ό να χρόζουν ιδιαύτερησ γνωςτοπούηςησ ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ. Η Εταιρεύα
παραμϋνει προςηλωμϋνη ςτο ςτρατηγικϐ τησ ςτϐχο που εύναι η λειτουργικό ανϊπτυξό τησ.
Πειραιϊσ, 22 Ιουνύου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ & Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

…………………..
Γεώργιοσ πανϐσ
Α.Δ.Σ. ΑΜ 173798

……………………….
Ευϊγγελοσ πανϐσ
Α.Δ.Σ. ΑΒ 340858
ΓΙΑ ΣΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

……………………….
ταϑροσ παταλϊσ
Α.Δ.Σ. ΑΕ 616568, Αρ. Αδεύασ Ο.Ε.Ε. 825 - Α' Σϊξησ
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