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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Εμείς, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιπποκράτης Μαγνητική Τομογραφία Ανώνυμη Εταιρεία («η Εταιρεία»), 

δηλώνουμε και βεβαιώνουμε για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2017 και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

α) Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά 

πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2017, τις 

καταστάσεις συνολικών αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσης που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και τα στοιχεία της περίληψης σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπών 

επεξηγηματικών πληροφοριών. 

 

β) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση 

της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 

 

 

 

 

 

6 Ιουλίου 2018, Νίκαια 

 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Προς τους Μετόχους της Ιπποκράτης Μαγνητική Τομογραφία Ανώνυμη Εταιρεία («η Εταιρεία»): 

 

Βάσει του ΚΝ 2190/1920 και Ν 4308/2014 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες 

και μη, κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), υποβάλλουμε συνημμένα στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 με τις 

παρατηρήσεις επ’ αυτών, για την έγκρισή σας. 

 

Η παρούσα έκθεση της Εταιρείας παρέχει περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου, συνοπτικές χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και λειτουργία, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά 

τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, πληροφορίες σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, αναλύσεις 

σχετικά με τη διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζονται, μελέτη σχετικά με το 

λειτουργικό περιβάλλον, παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων για την επόμενη χρήση, 

καθώς και γνωστοποιήσεις για άλλα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και την εταιρική δομή. 

 

Α. Οικονομική Επισκόπηση 
Η Ιπποκράτης Μαγνητική Τομογραφία είναι ιατρείο-διαγνωστικό κέντρο εξειδικευμένο στις μαγνητικές απεικονίσεις αλλά 

διαθέτει άρτια εξοπλισμένα τμήματα που καλύπτουν πληθώρα άλλων εξετάσεων. Λειτουργεί από το 1998 παρέχοντας, μέσω 

των ακτινολόγων, μικροβιολόγων, γαστρεντερολόγων, καρδιολόγων, πλαστικών χειρουργών και διαιτολόγων του, υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες υγείας. 

 

Χάρη στην υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού του, την πολυδύναμη εργαστηριακή του πληρότητα, την άρτια στελέχωσή 

του και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών του, έχει αναδειχθεί σε μονάδα ουσιαστικής παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Εξασφαλίζει στους εξεταζόμενους γρήγορη εξυπηρέτηση, αποτελεσματική εργαστηριακή προσέγγιση στο πρόβλημά τους, 

συνεπή τήρηση των προγραμματισμένων τους ραντεβού, παροχή εμπεριστατωμένων οδηγιών προετοιμασίας, ταχεία επίδοση 

των αποτελεσμάτων.  

 

Το κέντρο εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες υγιεινής και προστασίας τόσο για τους εξεταζόμενους όσο και για το προσωπικό 

του. Επίσης τηρεί με συνέπεια το σχέδιο ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον κανονισμό διαχείρισης των 

ιατρικών αποβλήτων που έχει υποβάλλει στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.  

 

Η Εταιρεία είναι συμβεβλημένη με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς επίσης και με τον νέο ενοποιημένο ασφαλιστικό φορέα 

ΕΟΠΥΥ (Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας). 

 

Η λειτουργία των μηχανημάτων και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών πιστοποιούνται από την Swiss Approval Technische 

Bewertung με το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα ISO 9001:2008. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες 

πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε η τελική υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητική τόσο από τους πελάτες της όσο και 

από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.  

 

Η εφαρμογή συστήματος κατά ISO 9001 θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης στην επιχείρηση. 

Συγκεκριμένα, με την κατάλληλη εφαρμογή του, επιτυγχάνεται: 

 

• Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα 

• Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα 

• Μειωμένες δαπάνες (πχ αποφυγή περιττών εργασιών, ενσωμάτωση διαδικασιών, βελτιωμένη ροή διεργασιών, και λοιπά.) 

• Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών 

• Αυξημένες πωλήσεις/ ικανοποιημένους πελάτες 

 

Οι στόχοι, οι βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές της Εταιρείας παραμένουν αμετάβλητοι παράγοντες. Η Εταιρεία είναι 

προσηλωμένη στις εξής αρχές: 

 

• Την παροχή εξαιρετικών προϊόντων και υπηρεσιών που ξεπερνούν τις απαιτήσεις των πελατών μας. 

• Τη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας που ενισχύει την ατομική δημιουργικότητα και την ομαδική εργασία, ενώ παράλληλα 

δείχνει εκτίμηση προς την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό μεταξύ εργασίας και Διοίκησης. 
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• Να είμαστε μία αξιόπιστη πλατφόρμα με θετική κοινωνική συμβολή από την οποία θα επιτύχουμε προσωπικούς, 

επαγγελματικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. 

• Να μεγιστοποιήσουμε την αξία που λαμβάνουν οι πελάτες, οι συνεργάτες και οι Μέτοχοι μας, μέσω μακροπρόθεσμης 

εμπιστοσύνης και αμοιβαία οφέλη, ενώ παράλληλα διατηρούμε ανοιχτή πολιτική προς νέες σχέσεις και συνεργασίες. 

• Αναγνώριση ότι η κερδοφορία και η οικονομική διαύγεια της Εταιρείας μας είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά της επιτυχίας. 

• Αναγνώριση ότι η καινοτομία στη Διοίκηση και στη διαχείριση μαζί με την υπευθυνότητα και την αρμονική σχέση με το 

οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για την ορθή λειτουργία μας. 

 

Η πολιτική γνωστοποίησης και παρουσίασης που ακολουθεί η Εταιρεία για τους δείκτες, αναλύσεις και τις συναφείς 

χρηματοοικονομικής φύσεως πληροφορίες, βασίζεται εξ ολοκλήρου στο θεσπισμένο πλαίσιο κατάρτισης των Κατευθυντήριων 

Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών 

(ESMA/2015/1415el), που εφαρμόζονται στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ), οι οποίοι 

γνωστοποιούνται από τους εκδότες κατά την ημερομηνία αναφοράς ρυθμιζόμενων πληροφοριών και έχουν ως στόχο να 

προαγάγουν τη χρησιμότητα και τη διαφάνεια των ΕΔΜΑ, καθώς και την ορθή και πλήρη πληροφόρηση του επενδυτικού 

κοινού σχετικά με τη χρηματοοικονομική επίδοση και θέση των εκδοτών. Η υιοθέτηση αυτής της νέας πολιτικής προϋποθέτει 

και την, μη ουσιώδη, προσαρμογή ορισμένων δεικτών και λοιπών στοιχείων της προηγούμενης χρήσης. 

 

Η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης είχε ως ακολούθως: 

 

Προσαρμοσμένο EBITDA 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

€341.129,67 €267.012,54 €(37.416,27)

31/12/2017                                           31/12/2016                                         31/12/2015
 

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας, τόσο της κλειόμενης όσο και της συγκριτικής χρήσης, επιβαρύνθηκαν και επωφελήθηκαν 

από μη ταμειακά, μη επαναλαμβανόμενα, έκτακτα και ειδικά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Ο δείκτης προσαρμοσμένων 

κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων λαμβάνει υπ' όψιν του αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, ώστε να δείχνει με 

ακρίβεια την ικανότητα της Εταιρείας να δημιουργήσει κέρδη. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμογές του 

δείκτη αυτού βρίσκονται επί της ανάλυσής του στην παράγραφο «Επιχειρηματικές Προοπτικές». 

 

Πωλήσεις 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 14,40% ή €93.749,32 και ανήλθε σε €744.724,16 

έναντι €650.974,84 της προηγουμένης χρήσης. 
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Διάρθρωση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανά κύρια κατηγορία εσόδων και εξόδων έχει ως εξής: 

Διάρθρωση αποτελεσμάτων στις 31/12/2017
 

 

ΕΣΟΔΑ

Πωλήσεων 
υπηρεσιών:        
86,40%        
€744.724,16

Υπόλοιπα 
στοιχεία:        
13,60%        
€117.251,57

100% €861.975,73

 

ΕΞΟΔΑ Κόστους 
πωληθέντων:        
51,77%        
€366.979,65

Λειτουργίας 
διάθεσης:        
1,20%        
€8.513,20

Διοικητικής 
λειτουργίας:        
18,44%        

€130.711,10

Υπόλοιπα 
στοιχεία:        
28,59%        
€202.714,84

100% €708.918,79

 

 

 

Διάρθρωση αποτελεσμάτων στις 31/12/2016
 

 

ΕΣΟΔΑ

Πωλήσεων 
υπηρεσιών:        
70,47%        

€650.974,84

Υπόλοιπα 
στοιχεία:        
29,53%        
€272.764,40

100% €923.739,24

ΕΞΟΔΑ Κόστους 

πωληθέντων:        
61,39%        
€300.320,77

Λειτουργίας 
διάθεσης:        

2,98%        
€14.571,99

Διοίκητικής 
λειτουργίας:        

33,66%        
€164.679,97

Υπόλοιπα 
στοιχεία:        
1,98%        

€9.664,53

100% €489.237,26

 

 

Αποτελέσματα μετά φόρων  

Τα αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκαν κατά (20,21)% ή €(64.383,25) και ανήλθαν 

σε €254.189,29 έναντι €318.572,54 της προηγουμένης χρήσης. 
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Διάρθρωση καθαρής θέσης 

Ο ισολογισμός της Εταιρείας ανά κύρια κατηγορία έχει ως εξής:  

Διάρθρωση καθαρής θέσης στις 31/12/2017
 

Ίδια κεφάλαια:               
8,61%                

€82.313,63

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις         

72,39%                    
€691.933,05

Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό:                  

47,82%                 
€457.080,58

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις:                

19,00%              
€181.565,77

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό:                  

52,18%              
€498.731,87

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

100%                                                                                                                         
€955.812,45

 

 

Διάρθρωση καθαρής θέσης στις 31/12/2016
 

Ίδια κεφάλαια:               
(17,63)%                

€(166.000,02)

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις         

81,10%                    
€763.622,95

Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό:                  

54,25%                 
€510.804,58

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις:                

36,53%              
€343.921,04

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό:                  

45,75%              
€430.739,39

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

100%                                                                                                                         
€941.543,97

 

 

Επενδύσεις 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε ενσώματα και ασώματα πάγια στην κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε €57.066,21 έναντι 

€85.802,00 της προηγούμενης χρήσης. 
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Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Κυκλοφοριακή ρευστότητα (Current liquidity)

Κυκλοφορούν ενεργητικό €498.731,87 €430.739,39

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις €181.565,77 €343.921,04

31/12/2017 31/12/2016

2,75 1,25

 

Η δυνατότητα αποπληρωμής των βραχυπρόθεσμων στοιχείων του παθητικού με τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού 

της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 1,49 φορές. Ειδικότερα, το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε κατά 

€67.992,48 και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά €(162.355,27). 

Μεικτό περιθώριο (Gross margin)

Μεικτό κέρδος €377.744,51 €350.654,07

Πωλήσεις €744.724,16 €650.974,84
50,72% 53,87%

31/12/2017 31/12/2016

 

Τα έσοδα που απομένουν από τη διαχείριση της σχέσης των πωλήσεων με το κόστος τους μειώθηκαν κατά (3,14)%. 

Ειδικότερα, το μεικτό κέρδος αυξήθηκε κατά €27.090,44 και οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά €93.749,32. 

Καθαρό λειτουργικό περιθώριο (Net operating margin)

Προσαρμοσμένο EBIT €239.107,02 €172.066,18

Πωλήσεις €744.724,16 €650.974,84

31/12/2017 31/12/2016

32,11% 26,43%

 

Η λειτουργική αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας και πολιτικής τιμών της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε 

κατά 5,67%. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων αυξήθηκαν κατά €67.040,84 και οι πωλήσεις 

αυξήθηκαν κατά €93.749,32. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμογές του δείκτη Προσαρμοσμένο EBIT 

βρίσκονται επί της ανάλυσής του στην παράγραφο «Επιχειρηματικές Προοπτικές». 

Αποδοτικότητα μέσων ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (Return on average equity before tax)

Προσαρμοσμένο EBIT €239.107,02 €172.066,18

Μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων €(41.843,19) €(325.286,29)

31/12/2017 31/12/2016

— —

 

Το επίπεδο απόδοσης των επενδυμένων στοιχείων της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση είχε μηδενική μεταβολή κατά 0,00%. 

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων αυξήθηκαν κατά €67.040,84 και ο μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων 

αυξήθηκε κατά €283.443,10. 

Σχέσεων κεφαλαίων (Equity to assets)

Ίδια κεφάλαια €82.313,63 €(166.000,02)

Ενεργητικό €955.812,45 €941.543,97

31/12/2017 31/12/2016

8,61% —

 

Η δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων και το επίπεδο αυτονομίας της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε 

κατά 8,61%. Ειδικότερα, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά €248.313,65 και το ενεργητικό αυξήθηκε κατά €14.268,48. 

Κάλυψη τόκων (Interest coverage)

Προσαρμοσμένο EBITDA €341.129,67 €267.012,54

Έξοδα τόκων €6.915,65 €8.034,39

31/12/2017 31/12/2016

49,33 33,23
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Η δυνατότητα αποπληρωμής των χρεωστικών τόκων από χρηματοοικονομικούς πόρους που δημιουργούνται από την 

οικονομική δραστηριότητα της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 16,09 φορές. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα 

κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά €74.117,13 και τα έξοδα τόκων μειώθηκαν κατά €(1.118,74). 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμογές του δείκτη Προσαρμοσμένο EBITDA βρίσκονται επί της ανάλυσής του 

στην παράγραφο «Επιχειρηματικές Προοπτικές». 

Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων – ημέρες (Inventory turnover – days) (α)

Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων €22.538,22 €9.204,10

Μέσος όρος αποθεμάτων (*) €992,55 €805,57

31/12/2017 31/12/2016

3216

 

Η ταχύτητα με την οποία τα αποθέματα της Εταιρείας διατέθηκαν και αντικαταστάθηκαν στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε 

κατά 16 ημέρες λόγω αύξησης του μέσου όρου ανακύκλωσής τους. Ειδικότερα, το κόστος πωληθέντων αποθεμάτων και 

υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €13.334,12 και ο μέσος όρος αποθεμάτων αυξήθηκε κατά €186,98. Ο δείκτης είναι σε ημέρες 

(365), συνεπώς το διαιρεμένο υπόλοιπο έχει ήδη διαιρεθεί ως παρονομαστής του 365. (*) Τα αποθέματα δε 

συμπεριλαμβάνουν τις προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων. 

Ταχύτητα είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων – ημέρες (Trade receivables turnover – days) (β)

Πωλήσεις €744.724,16 €650.974,84

Μέσος όρος εμπορικών απαιτήσεων (*) €10.781,90 €59.305,50

31/12/2017 31/12/2016

5 33

 

Η ταχύτητα με την οποία οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας εισπράττονται στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 28 

ημέρες λόγω μείωσης του μέσου όρου ρευστοποίησής τους. Ειδικότερα, οι πωλήσεις αυξήθηκε κατά €93.749,32 και ο μέσος 

όρος εμπορικών απαιτήσεων μειώθηκε κατά €(48.523,60). Ο δείκτης είναι σε ημέρες (365), συνεπώς το διαιρεμένο υπόλοιπο 

έχει ήδη διαιρεθεί ως παρονομαστής του 365. (*) Ο μέσος όρος εμπορικών απαιτήσεων είναι μειωμένος κατά τις 

προκαταβολές πελατών και δε συμπεριλαμβάνουν τους επισφαλείς και επίδικους πελάτες και τις προβλέψεις απομειώσεων. 

Ταχύτητα εξόφλησης εμπορικών υποχρεώσεων – ημέρες (Trade payables turnover – days) (γ)

Κόστος πωλήσεων €366.979,65 €300.320,77

Μέσος όρος εμπορικών υποχρεώσεων (*) €61.932,49 €73.366,89

31/12/2017 31/12/2016

62 89

 

Η ταχύτητα με την οποία οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας εξοφλούνται στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 

28ημέρες λόγω μείωσης του μέσου όρου εκκρεμότητάς τους. Ειδικότερα, το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά €66.658,88 

και ο μέσος όρος εμπορικών υποχρεώσεων μειώθηκε κατά €(11.434,40). Ο δείκτης είναι σε ημέρες (365), συνεπώς το 

διαιρεμένο υπόλοιπο έχει ήδη διαιρεθεί ως παρονομαστής του 365. (*) Ο μέσος όρος εμπορικών υποχρεώσεων είναι 

μειωμένος κατά τις προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων και δε συμπεριλαμβάνουν τις προκαταβολές πελατών. 

Κύκλος μετατροπής μετρητών (Cash conversion cycle) (α) + (β) + (γ)

31/12/2017 31/12/2016

Υπολειπόμενες ημέρες από (α) + (β) - (γ) 16 + 5 - 62 32 + 33 - 89 (40) (24)

 

Η ταχύτητα με την οποία μετατρέπονται οι πόροι της Εταιρείας σε μετρητά στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 16 ημέρες. 

Η Εταιρεία έχει πετύχει υψηλή ρευστότητα μέσω πολύ χαμηλού κύκλου μετατροπής μετρητών διότι: α) οι πόροι του 

κεφαλαίου κίνησης της διαχειρίζονται αποδοτικά και κινούνται γρήγορα, και β) κατά μέσο όρο είναι σε θέση να αγοράσει και 

να πωλήσει αποθέματα, και να εισπράξει τις προκύπτουσες απαιτήσεις, πριν καταστούν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 

πληρωτέες.  
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Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (Earnings / (Losses) per share)

Αποτελέσματα μετά φόρων €254.189,29 €318.572,54

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 155.518 155.518
€2,05

31/12/2017 31/12/2016

€1,63

 

Τα βασικά κέρδη / (ζημιές) που αντιστοιχούν σε κάθε μετοχή της Εταιρείας μειώθηκαν κατά €(0,41). Ειδικότερα, τα 

αποτελέσματα μετά φόρων μειώθηκαν κατά €(64.383,25) και ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών είχε μηδενική 

μεταβολή κατά 0 τεμάχια. 

Λογιστική αξία μετοχής (Book value per share)

Ίδια κεφάλαια €82.313,63 €(166.000,02)

Αριθμός μετοχών 155.518 155.518
€0,53 €(1,07)

31/12/2017 31/12/2016

 

Η εσωτερική αξία που έχει η μετοχή της Εταιρείας για τους Μετόχους αυξήθηκε κατά €1,60. Ειδικότερα, τα ίδια κεφάλαια 

αυξήθηκαν κατά €248.313,65 και ο αριθμός μετοχών είχε μηδενική μεταβολή κατά 0 τεμάχια. 

Β. Επιχειρηματικές Προοπτικές 
Η εξέλιξη της Εταιρείας και του κλάδου στην ελληνική αγορά είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια λόγω του επιπέδου 

της αβεβαιότητας που υπάρχει. Σε αυτό το ασαφές περιβάλλον, η Εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμά της, το οποίο συνίσταται 

κυρίως στη βελτίωση της παραγωγικότητάς της, στη βελτίωση των υπηρεσιών, στον περιορισμό των δαπανών, στην εύρεση 

νέων αγορών και πελατών και στην καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να 

προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την επίδρασή τους στις δραστηριότητες της 

Εταιρείας, με δεδομένο ότι έχουν αλλάξει τα οικονομικά στοιχεία που θεσπίζουν την ανταγωνιστική ικανότητα και 

χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της χώρας. Λόγω αυτού, η Διοίκηση επιβλέπει διεξοδικά τη λειτουργία της Εταιρείας και τις 

πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις σε αυτή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και 

πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητές της.  

 

Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών υγείας έχει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών του ΕΟΠΥΥ και την παράταση εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της συνολικής δαπάνης για διαγνωστικές 

εξετάσεις. Με τον Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/2013), άρθρο 100, παράγραφος 5 και 7, καθορίστηκαν κλιμακούμενα ποσοστά 

εκπτώσεων επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών 

υγείας, υπέρ του οργανισμού ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα. Περαιτέρω, τέθηκε σε εφαρμογή αυτόματος μηχανισμός 

επιστροφών (Claw back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και λοιπών. Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ότι το 

υπερβάλλον ποσό μεταξύ των συνολικών δαπανών για υπηρεσίες υγείας και του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ αναζητείται 

από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, με εξαμηνιαίο υπολογισμό και αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές (rebates) 

τυχόν άλλες εκπτώσεις καθώς και μη αποδεκτές δαπάνες και σφάλματα. Με την υπ' αριθμό Γ3γ/ΓΠ/77011/30-10-2015 (ΦΕΚ 

Β' 2391/06-11-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, παρατάθηκε η εφαρμογή του rebate στους παρόχους 

έως 31-12-2018. 

 

Λόγω αυτού, η Διοίκηση επιβλέπει και εκτιμά διαρκώς τη λειτουργία της Εταιρείας και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις σε 

αυτή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση 

τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητές της. 

 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες αποδοτικότητας 

Η Εταιρεία ελέγχει την απόδοση των λειτουργικών τμημάτων της μέσω πολλαπλών δεικτών αξιολόγησης και συγκεκριμένα 

την κερδοφορία της μέσω του δείκτη Προσαρμοσμένο EBITDA. Ο δείκτης EBITDA παρότι χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος 

από εταιρείες και επενδυτές, δεν είναι αναγνωρισμένος από επίσημους φορείς και γι’ αυτό και δεν υπάρχουν οδηγίες του 

υπολογισμού του. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να καταστεί αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω ιδιαίτερων ή ελλείπων 

προσαρμογών ή και απώλειας γνωστοποιήσεων που αφορούν στον υπολογισμό του. Επάνω σε αυτήν τη λογική διαφάνειας 

και ακρίβειας στην οποία και στοχεύει η Εταιρεία επί των οικονομικών στοιχείων της, θεωρήσαμε απαραίτητο να 

συμπεριλάβουμε αναλυτικούς πίνακες υπολογισμών των δεικτών για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι προσαρμογές του δείκτη 

EBITDA και άλλων δεικτών έχουν γίνει με τη λογική της ενίσχυσης της ακρίβειας αλλά και της συγκρισιμότητάς τους σε ευρύ 

επίπεδο, δηλαδή αν οι ίδιες προσαρμογές ακολουθηθούν σε άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση 
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μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προσαρμογές που αμφιλεγόμενα προσαρμόζουν τους δείκτες 

αποκλειστικά για τις ανάγκες της Εταιρείας, αλλά δεν προσφέρουν ορθή χρηματοοικονομική ενημέρωση και δεν αποτελούν 

χρήσιμα μέσα αξιολόγησης προς τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη. Όλες οι προσαρμογές στους δείκτες έχουν γίνει βάσει 

ενδεδειγμένων παραδοχών και γενικά αποδεχόμενων μεθόδων και αναφέρονται αναλυτικά όπου αυτές υπάρχουν. 

 

Προσαρμοσμένο EBITDA 

Ο δείκτης προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων - Προσαρμοσμένο EBITDA (Adjusted Earnings Before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - «Adjusted EBITDA») παρουσιάζει με ακρίβεια την ικανότητα της Εταιρείας 

να δημιουργήσει κέρδη. Υπολογίζεται ομαλοποιώντας τα κέρδη μέσω της εξαίρεσης των μη ταμειακών, μη 

επαναλαμβανόμενων, εκτάκτων και ειδικών χρηματοοικονομικών στοιχείων. Οι προσαρμογές αυτές ενισχύουν την ακρίβεια 

του δείκτη και τη δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί ως συγκρίσιμο μέτρο αξιολόγησης της εύλογης απόδοσης της Εταιρείας 

μεταξύ χρήσεων αλλά και μεταξύ άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου. Αυτές οι προσαρμογές είναι αναγκαίες για να 

παρουσιαστεί η πραγματική ικανότητα της Εταιρείας να καλύψει τα έξοδα τόκων και δανειακές υποχρεώσεις της, όπως και 

εμφανίζονται στον δείκτη κάλυψης τόκων και καθαρής δανειακής μόχλευσης. 

 

Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA αναλύεται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Λειτουργικά αποτελέσματα 161.398,44 443.227,51

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για: 999.999,00

Αποσβέσεις 102.022,65 94.946,35

Προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων – καθαρό (191.504,62) (540.256,88)

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 353.828,98 270.128,44

Ζημιές / (Κέρδη) από εκποιήσεις παγίων – καθαρό 12.876,65 555,40

Λοιπά μη επαναλαμβανόμενα και ειδικά έξοδα / (έσοδα) – καθαρό (98.079,24) (2.252,36)

Λοιπές προβλέψεις σε λογαριασμούς εξόδων – καθαρό 586,81 664,08

Προσαρμοσμένο EBITDA 341.129,67€       267.012,54€       
999999
999999  

Ο δείκτης προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) της Εταιρείας στην κλειόμενη 

χρήση αυξήθηκε κατά 27,76% ή €74.117,13. Οι προσαρμογές του δείκτη Προσαρμοσμένο EBITDA είναι ταυτόσημες με 

αυτές του δείκτη NOPAT, με διαφορά ότι ο δείκτης NOPAT λαμβάνει υπ’ όψιν του τις αποσβέσεις και τους φορολογικούς 

φόρους. Σημειώνεται ότι, αφού το ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA ξεκινάει από τα λειτουργικά αποτελέσματα, το 

χρηματοδοτικό κόστος – καθαρό έχει ήδη εξαιρεθεί. Αναφορικά, ο δείκτης προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων - 

Προσαρμοσμένο EBIT (Adjusted Earnings Before Interest and Taxes - «Adjusted EBIT») είναι ταυτόσημος με τον δείκτη 

Προσαρμοσμένο EBITDA συν τις αποσβέσεις. 

 

NOPAT 

Ο δείκτης καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά φόρων (Net Operating Profit After Taxes – «NOPAT») παρουσιάζει τα καθαρά 

κέρδη που προκύπτουν από τις βασικές λειτουργίες της Εταιρείας και, όπως και ο δείκτης EBITDA, κατατάσσεται στην 

κατηγορία δεικτών κερδοφορίας. Υπολογίζεται ομαλοποιώντας τα κέρδη μέσω της εξαίρεσης των μη ταμειακών, μη 

επαναλαμβανόμενων, εκτάκτων και ειδικών χρηματοοικονομικών στοιχείων, αλλά δεν εξαιρεί τις αποσβέσεις, και υπολογίζει 

φόρο επάνω σε αυτά τα ομαλοποιημένα κέρδη τον οποίο και λαμβάνει υπ' όψιν. Ο δείκτης NOPAT, όπως και ο δείκτης 

EBITDA,  πρέπει να προσαρμοστεί για να ενισχυθεί η ακρίβεια και η δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί ως συγκρίσιμο μέτρο 

αξιολόγησης της εύλογης απόδοσης της Εταιρείας μεταξύ χρήσεων αλλά και μεταξύ άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου. Αυτές 

οι προσαρμογές είναι αναγκαίες από τη φύση του δείκτη NOPAT (όπως και προκύπτουν τα «καθαρά λειτουργικά κέρδη») για 

να παρουσιαστεί η πραγματική ικανότητα της Εταιρείας να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα της έτσι ώστε να δημιουργήσει αποδόσεις, 

όπως και εμφανίζονται στον δείκτη ROIC. 

 

Ο δείκτης NOPAT αναλύεται ως ακολούθως: 
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31/12/2017 31/12/2016

Λειτουργικά αποτελέσματα 161.398,44 443.227,51

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για: 999.999,00

Προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων – καθαρό (191.504,62) (540.256,88)

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 353.828,98 270.128,44

Ζημιές / (Κέρδη) από εκποιήσεις παγίων – καθαρό 12.876,65 555,40

Λοιπά μη επαναλαμβανόμενα και ειδικά έξοδα / (έσοδα) – καθαρό (98.079,24) (2.252,36)

Λοιπά μη επαναλαμβανόμενα και ειδικά έξοδα / (έσοδα) – καθαρό 586,81 664,08

Προσαρμοσμένο EBIT 239.107,02 172.066,18

Φόρος υπολογισμένος βάσει του ελληνικού φορολογικού συντελεστή 
(2017: 29% και 2016: 29%)

(69.341,04) (49.899,19)

NOPAT 169.765,99€       122.166,99€       
999999
999999  

Ο δείκτης καθαρά λειτουργικά αποτελέσματα μετά φόρων (NOPAT) της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 

38,96% ή €47.599,00. Οι προσαρμογές του δείκτη NOPAT είναι ταυτόσημες με αυτές του δείκτη Προσαρμοσμένου EBITDA, 

με διαφορά ότι ο δείκτης NOPAT λαμβάνει υπ’ όψιν του τις αποσβέσεις και υπολογίζει φόρους. Αν ο πραγματικός φορολογικός 

συντελεστής (αποτελέσματα προ φόρων διά φορολογικός φόρος εισοδήματος) δεν μπορεί να υπολογιστεί λόγω ζημιογόνων 

αποτελεσμάτων ή συμψηφισμού φορολογικά αναγνωριζόμενων ζημιών προηγούμενων χρήσεων, τότε χρησιμοποιείται ο 

τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής. Σημειώνεται ότι, αφού ο δείκτης NOPAT ξεκινάει από τα λειτουργικά αποτελέσματα, 

το χρηματοδοτικό κόστος – καθαρό έχει ήδη εξαιρεθεί. 

 

IC 

Το επενδυμένο κεφάλαιο (Invested Capital – «IC») προσδιορίζει τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στην Εταιρεία και 

αφορούν τη λειτουργία της. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για να υπολογισθεί το IC, όπως η ενδεδειγμένη και επίσης αυτή 

που θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει την Εταιρεία, η οποία είναι το ενεργητικό μείον τις απαιτήσεις από αναβαλλόμενους 

φόρους (εφόσον εφαρμόζονται), μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, και μείον τις μη τοκοφόρες βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

 

Ο δείκτης IC αναλύεται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Ενεργητικό 955.812,45 941.543,97

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (338.229,32) (155.387,33)

Μείον: Μη τοκοφόρες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (181.565,77) (201.924,44)

Προσαρμογές ισολογισμού βάσει NOPAT (*) 77.121,78 (271.825,40)

IC 513.139,14€       312.406,80€       
999999
999999  

Το επενδυμένο κεφάλαιο (IC) της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 64,25% ή €200.732,34. (*) Οι 

προσαρμογές είναι ταυτόσημες με αυτές του δείκτη NOPAT, με εξαίρεση τα κονδύλια που αφορούν τις προβλέψεις και 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως είναι οι αποζημιώσεις προσωπικού, οι συναλλαγματικές διαφορές, και συναφή στοιχεία. 

 

ROIC 

Ο δείκτης απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (Return On Invested Capital – «ROIC») παρουσιάζει την ικανότητά της να 

αξιοποιήσει τα διαθέσιμα της έτσι ώστε να δημιουργήσει αποδόσεις και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της Εταιρείας ως προς την κατανομή των κεφαλαίων της σε κερδοφόρες επενδύσεις. Υπάρχουν 

διάφοροι μέθοδοι υπολογισμού του δείκτη ROIC, όπως η ενδεδειγμένη και επίσης αυτή που θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει 

την Εταιρεία, η οποία είναι ο δείκτης καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα προ προσαρμοσμένων φόρων (NOPAT) δια το 

επενδυμένο κεφάλαιο (IC). 

 

Ο δείκτης ROIC έχει ως εξής: 
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31/12/2017 31/12/2016

NOPLAT 169.765,99€       122.166,99€       

IC 513.139,14€       312.406,80€       

ROIC 33,08% 39,11%

999999  

Βάσει εσωτερικής εκτίμησης και αξιολόγησης του κλάδου και της ελληνικής οικονομίας, εκτιμούμε πως ένα εύρωστο επίπεδο 

κύμανσης του δείκτη του ROIC είναι μεταξύ 10 με 12,5%. Αντίστοιχα, βάσει πρακτικής λογικής, ένα επίπεδο μέχρι και 2,5% 

είναι βιώσιμο αλλά οριακά υγιές: 

33,08%

39,11%

—

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Αποδοτικότητα

Απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου (Return On Invested Capital - ROIC)

 

Ο δείκτης απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά (6,02)%. Η 

Εταιρεία θεωρεί ότι η απόδοση της βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο και στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση του. 
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Αποδοτικότητα 

Ο δείκτης σχέσης των λειτουργικών εξόδων με τις πωλήσεις δείχνει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κόστους της 

Εταιρείας, διαιρώντας τα λειτουργικά έξοδα (έξοδα διοικητικής λειτουργίας συν έξοδα λειτουργίας διάθεσης) με τις πωλήσεις. 

Όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της Εταιρείας να επιβαρύνεται με όσο το δυνατόν 

λιγότερα έξοδα για κάθε πώληση που υλοποιείται: 

€744.724,16 

€650.974,84 

€311.215,84 

€139.224,30 

€179.251,96 

€209.819,29 

18,69% 27,54% 67,42%

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Σχέση λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις

Πωλήσεις Λειτουργικά έξοδα

 

Η σχέση των λειτουργικών εξόδων με τις πωλήσεις της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά (8,84)%. 

 

Σύνοψη και πληροφόρηση (1/2) 

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί αναλυτικά εργαλεία διαχείρισης ρίσκου και οικονομικών αναλύσεων ως δικλείδες 

ασφαλείας για επικείμενους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αλλά και προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και πλήρη 

ενημέρωση της Διοίκησης και των Μετόχων της, έτσι ώστε να ενισχύσει την ικανότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να λάβει 

τις βέλτιστες και πιο διαυγείς δυνατές αποφάσεις. 

 

Γ. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 
Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, τους οποίους η Εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει, είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος μεταβολής τιμών, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος αποθεμάτων, ο περιβαλλοντικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος αστικής ευθύνης, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των 

σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στην οικονομική 

κατάσταση και στην απόδοσή της. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετώπισε η Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση σχετίζονται με 

τα παρακάτω: 
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Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής ύφεσης μεταξύ του 2008-2016, κατά την οποία το πραγματικό ΑΕΠ 

μειώθηκε κατά 26,90%, η ελληνική οικονομία άρχισε να ανακάμπτει το 2016 και συνέχισε το 2017 με το πραγματικό ΑΕΠ 

να σημειώνει μικρή και συνεχή αύξηση. Ωστόσο, η ελληνική οικονομία διανύει συνεχή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης 

της οικονομικής της δραστηριότητας με παράλληλη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και αύξηση της ανεργίας, ενώ 
εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος και την κρατική 

χρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διάσωσης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αξιολογήσεις 

κινδύνου και τη διαμόρφωση τιμών στις κεφαλαιαγορές. 

 

Επιπρόσθετα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης δε φαίνεται να έχει κατορθώσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 

διατηρήσιμη και ισχυρή ανάκαμψη, με την υψηλή ανεργία, τα προγράμματα λιτότητας, τα προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα και την εντεινόμενη κρίση του δημοσίου χρέους ορισμένων χωρών να διαχέει ανασφάλεια, ενώ σε διεθνές επίπεδο 

οι πολεμικές και πολιτικές συγκρούσεις προκαλούν έντονη ανησυχία και οικονομική αβεβαιότητα. 

 

Στο πλαίσιο αυτού του δυσμενούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνει υπ’ 

όψιν τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και υιοθετεί τα απαιτούμενα μέτρα, έτσι ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις 

των προαναφερόμενων κρίσεων και προβλημάτων. 

 

Κατά την εκτίμηση της Διοίκησης, η σχετικά μικρή ελαστικότητα που χαρακτηρίζει τη ζήτηση των υπηρεσιών της Εταιρείας 

σε συνδυασμό με τη σωστή οργάνωση, την κοινή διαχείριση, τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη, την παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών και τις εξαγγελίες των αρμόδιων φορέων, αποτελούν θετικά στοιχεία ικανά για την επίτευξη των 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της. 

 

Κίνδυνος αγοράς 

Η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων μείωσης τιμών επιβάρυνε την Εταιρεία 

σημαντικά. Αναγνωρίζοντας ότι οι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη δραστηριότητα και την οικονομική 

αποτελεσματικότητα της Εταιρείας, η Διοίκηση αναθεωρεί διαρκώς το πρόγραμμα ενεργειών με στόχο να διατηρήσει και να 

επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Δεν υπάρχουν σημαντικοί συναλλαγματικοί κίνδυνοι, καθότι ο κύριος όγκος των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας 

πραγματοποιείται σε Ευρώ. Επίσης, το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασμένο σε 

Ευρώ. 

 

Κίνδυνος τιμών 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των επενδύσεών της σε οντότητες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται 

στην οικονομική θέση στην κατηγορία των θυγατρικών εταιρειών, καθώς και σε μεταβολές της αξίας των υλικών και λοιπών 

αναλώσιμων που χρησιμοποιεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών που προσφέρει.  

 

Ο κίνδυνος από την μεταβολή της αξίας των υλικών και λοιπών αναλώσιμων αντιμετωπίζεται κυρίως με την ανάλογη 

μεταβολή των τιμών πώλησης των αναλωθέντων κατά περίπτωση υλικών. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς 

ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 

 

Κίνδυνος αποθεμάτων 

Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από την κατοχή παλαιών αποθεμάτων και συνίσταται στην αδυναμία διάθεσης των αποθεμάτων 

αυτών ή στη διάθεση αυτών σε τιμές χαμηλότερες της αξίας αποτίμησής τους. Η Εταιρεία θεωρεί ότι αυτός ο κίνδυνος είναι 

ελάχιστος δεδομένου ότι το απόθεμα της αναλώνεται και αντικαθίσταται πολύ γρήγορα, και αποτελεί μικρό μέρος του 

ενεργητικού της. 

 

Κίνδυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 37591/2031, ως Ιατρικά Απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές 

Μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 

16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 47/2001). Για πρακτικούς κυρίως λόγους, που αφορούν στον 

τρόπο διαχείρισής τους, η ΚΥΑ 37591/2031 τα κατηγοριοποιεί σε 4 κατηγορίες, ως ακολούθως: 
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α) Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα. 

β) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ): 

    β1) αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα (ΕΙΑ-ΜΧ). 

    β2) απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα τοξικό και μολυσματικό χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ). 

    β3) απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (μη μολυσματικού χαρακτήρα) (ΕΙΑ-ΤΧ). 

γ) Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ): ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, και άλλα. 

 

Οι εργασίες που αποσκοπούν στο να καταστήσουν τα ιατρικά απόβλητα αβλαβή για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον και 

αναφέρονται στη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεσή τους συμπεριλαμβανομένης της 

εποπτείας των εργασιών αυτών. 

 

Συλλογή: Ο διαχωρισμός, η συγκέντρωση, και η τοποθέτηση των ιατρικών αποβλήτων σε κατάλληλη συσκευασία, στους 

χώρους που παράγονται, (σημεία συλλογής). 

 

Μεταφορά: Οι εργασίες μεταφοράς των ιατρικών αποβλήτων από τους χώρους της παραγωγής (σημεία συλλογής) σε 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους. 

 

Προσωρινή αποθήκευση: Η αποθήκευση των κατάλληλα συσκευασμένων ιατρικών αποβλήτων σε ειδικά σχεδιασμένο χώρο 

αποθήκευσης, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης. 

 

Επεξεργασία: Η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών διεργασιών που μεταβάλλουν τα 

χαρακτηριστικά των ιατρικών αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος τους ή οι επικίνδυνες ιδιότητές τους, να 

διευκολύνεται ο χειρισμός τους και να επιτυγχάνεται η ανάκτηση χρήσιμων υλικών ή ενέργειας. 

 

Αποτέφρωση: Η διαδικασία ξηράς οξείδωσης των ιατρικών αποβλήτων σε υψηλές θερμοκρασίες, που μειώνει το οργανικό 

και δυνάμενο να καεί κλάσμα των αποβλήτων, καθώς και άλλες τεχνικές θερμικής επεξεργασίας όπως η πυρόλυση, η 

αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσματος. 

 

Αποστείρωση: Η υγρά ή ξηρά θερμική επεξεργασία των ιατρικών αποβλήτων, ώστε αυτά να εξομοιωθούν όσον αφορά στο 

μικροβιακό τους φορτίο με τα οικιακά απορρίμματα. 

 

Τελική διάθεση: Η ελεγχόμενη απόθεση των ιατρικών αποβλήτων ή των προϊόντων επεξεργασίας τους σε κατάλληλους γι’ 

αυτό το σκοπό χώρους, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. 

 

Ο Ιπποκράτης Μαγνητική έχει καταρτίσει «Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων» που έχει εγκριθεί από το 

αρμόδιο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας (ΠΕΣΥ).  

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων αναφέρεται στη λήψη συγκεκριμένων ενεργειών, μέτρων, 

όρων και περιορισμών συμπεριλαμβανομένου και σχεδίου έκτακτης ανάγκης και άλλων μέτρων ασφαλείας, καθώς και στα 

πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα και υπεύθυνα για την εποπτεία και τήρηση των εν λόγω μέτρων, όρων και περιορισμών.  

 

Τα πρόσωπα αυτά έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης. 

 

Κίνδυνος αστικής ευθύνης 

Η Εταιρεία διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια σε αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν τη γενική 

και την επαγγελματική αστική ευθύνη της. Ενδεχόμενος κίνδυνος να ευδοκιμήσουν αξιώσεις αποζημίωσης από ιατρικά λάθη 

αντιμετωπίζεται επαρκώς.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και 

από τις πιστωτικές εκθέσεις από πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθεισών 

συναλλαγών. 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά κυρίως στους Πελάτες και τις λοιπές εμπορικές απαιτήσεις.  
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Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών (Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία και Ιδιωτικές 

Ασφαλιστικές Εταιρείες).  

 

Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται κυρίως είτε τοις μετρητοίς, είτε μέσω πιστωτικών καρτών. Ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην 

είσπραξη από Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία αντιμετωπίζονται επαρκώς από τη διατήρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων ταχείας ρευστοποίησης. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών 

διαθεσίμων. Στην κλειόμενη και για την επόμενη χρήση, ο συγκεκριμένος κίνδυνος παρουσιάζεται ως ελεγχόμενος μέσω 

θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών: 

€379.497,71 
€396.599,83 

€158.666,40 

€(54.659,12)

€(86.353,11)

€(40.541,79)

€(141.996,60)

€(212.213,70)

€(96.885,26)

100%
€182.841,99 

100%
€98.033,02 

100%
€21.239,35 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Καθαρή μεταβολή ταμειακών διαθεσίμων

Καθαρές εισροές / (εκροές) από                                                                                               
λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρές εισροές / (εκροές) από                                                                                               
επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρές εισροές / (εκροές) από                                                                                               
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

Η καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας, που αφορά το σύνολο των εισροών / (εκροών) από 

δραστηριότητες, στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 86,51% ή €84.808,97. Ως συνέπεια, τα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκαν κατά 117,67% ή €182.841,99 και ανήλθαν σε €338.229,32 

έναντι €155.387,33 της προηγούμενης χρήσης. 

 

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις συμβατικές 

ημερομηνίες διευθέτησης αυτών: 
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Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 1 και 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Δάνεια —€                        —€                        —€                        —€                        

Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις

177.245,02€         —€                        —€                        177.245,02€         

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

—€                        24.180,00€           583.823,05€         608.003,05€         

Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 1 και 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Δάνεια 141.996,60€         —€                        —€                        141.996,60€         

Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις

197.523,41€         —€                        —€                        197.523,41€         

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

—€                        —€                        585.023,05€         585.023,05€         

31/12/2016

31/12/2017

 

Η Εταιρεία δεδομένης της έντασης και του βάθους της κρίσης παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει σε μηνιαία βάση το ταμειακό 

πρόγραμμα ρευστότητάς της αξιολογώντας τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές. 

 

Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται αν τα ίδια κεφάλαια και το μακροπρόθεσμο χρέος είναι σε θέση να καλύψουν τα 

μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας, όπως και σχετικές αναλύσεις επί αυτών. Η διαφορά μεταξύ το 

κυκλοφορούν ενεργητικό και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων συν τις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις πλην το κυκλοφορούν ενεργητικό, χρησιμοποιείται ως κεφάλαιο κίνησης. Όσο μεγαλύτερη η κάλυψη, τόσο 

περισσότερο η Εταιρεία δεν εξαρτάται από δανειοληπτικούς παράγοντες. Όταν τα ίδια κεφάλαια και οι μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, αυτό συνεπάγεται ότι αυτά 

τα κεφάλαια είναι δεσμευμένα, ως οφειλές. 

 

Το κεφάλαιο κίνησης υπολογίζεται ως εξής: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Ίδια κεφάλαια 82.313,63 (166.000,02)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 691.933,05 763.622,95

Μείον: Μη κυκλοφορούν ενεργητικό (457.080,58) (510.804,58)

Καθαρό κεφάλαιο κίνησης 317.166,10€       86.818,35€         

999999

Διαθέσιμο μέρος από: 999999

999999

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 317.166,10€       86.818,35€         

Ποσοστιαίο 100,00% 100,00%

999999
999999  

Η πλεονάζουσα κάλυψη πρώτα αναλώνει τα ίδια κεφάλαια και μετά τα ξένα. 
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100,00%
€317.166,10 

100,00%
€86.818,35 

—
—

—
—

—
—

—
—

100%
€317.166,10 

100%
€86.818,35 

100%
€(356.406,50)

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Διαθεσιμότητα κεφαλαίων κίνησης

Διαθέσιμο μέρος από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Διαθέσιμο μέρος από ίδια κεφάλαια

 

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 265,32% ή €230.347,75, το διαθέσιμο 

μέρος από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκε κατά 265,32% ή €230.347,75. 

 

Το κεφάλαιο κίνησης εναλλακτικά υπολογίζεται και ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016

Κυκλοφορούν ενεργητικό 498.731,87 430.739,39

Μείον: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (181.565,77) (343.921,04)

Καθαρό κεφάλαιο κίνησης 317.166,10€       86.818,35€         

999999  

Το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων στην κλειόμενη χρήση υπερέβαινε το σύνολο των 

βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά €317.166,10 έναντι €86.818,35 της προηγούμενης χρήσης, αύξηση κατά 265,32% ή 

€230.347,75. 

 

Δείκτες μόχλευσης 

Οι δείκτες μόχλευσης εξετάζουν τα κεφάλαια που προέρχονται με τη μορφή χρέους (δανειακές υποχρεώσεις προς πιστωτικά 

ιδρύματα) ή και αξιολογούν την ικανότητα να εκπληρωθούν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μίας εταιρείας. Οι δείκτες 

αυτοί είναι σημαντικοί δεδομένου ότι οι εταιρείες βασίζονται σε ένα μείγμα ιδίων κεφαλαίων και χρέους για τη χρηματοδότηση 

των δραστηριοτήτων τους και είναι απαραίτητο να αναλύεται το ποσό που αφορά ξένα κεφάλαια, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η 

ικανότητα αποπληρωμής τους. Αυτοί οι δείκτες είναι γνωστοί και ως risk ή gearing ratios. 
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Καθαρή χρηματοοικονομική μόχλευση 

Ο δείκτης καθαρής χρηματοοικονομικής μόχλευσης (net financial leverage) δείχνει το χρέος που χρησιμοποιείται για να 

χρηματοδοτηθούν τα περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με το σκέλος της αξίας που εκπροσωπείται στην καθαρή θέση των 

Μετόχων της Εταιρείας. 

 

Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Το καθαρό χρέος 

υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως 

εμφανίζονται στην οικονομική θέση) μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 

υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια, όπως εμφανίζονται στην οικονομική θέση, συν το καθαρό χρέος. 

 

Ο δείκτης καθαρής χρηματοοικονομικής μόχλευσης αναλύεται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Σύνολο δανείων — 141.996,60

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (338.229,32) (155.387,33)

Καθαρό χρέος (338.229,32) (13.390,73)

Ίδια κεφάλαια 82.313,63 (166.000,02)

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια (255.915,69)€     (179.390,75)€     

Καθαρή χρηματοοικονομική μόχλευση (Net financial leverage) —                         —                         

999999  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπερκαλύπτουν το σύνολο δανείων της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό χρέος 

εμφανίζεται αρνητικό και συνεπώς δεν υφίσταται ποσοστιαία σχέση. Η καθαρή χρηματοοικονομική μόχλευση της Εταιρείας 

στην κλειόμενη χρήση είχε μηδενική μεταβολή κατά 0,00 φορές. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται: α) στη μείωση του καθαρού 

χρέους κατά €(324.838,59) λόγω μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων κατά €(141.996,60) και λόγω αύξησης των 

ταμειακών διαθεσίμων κατά €182.841,99, όπως και β) στην μείωση των συνολικά απασχολούμενων κεφαλαίων κατά 

€(76.524,94) λόγω αύξησης των ιδίων κεφαλαίων κατά €248.313,65 ως επίδραση κερδοφόρων αποτελεσμάτων. 

 

Καθαρή δανειακή μόχλευση 

Ο δείκτης καθαρής δανειακής μόχλευσης (net borrowing leverage) δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μία εταιρεία να 

εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της με την υπόθεση ότι το καθαρό χρέος και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων παρέμεναν σταθερά. 

 

Ο δείκτης καθαρής δανειακής μόχλευσης αναλύεται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Σύνολο δανείων — 141.996,60

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (338.229,32) (155.387,33)

Καθαρό χρέος (338.229,32)€     (13.390,73)€       

Προσαρμοσμένο EBITDA 341.129,67€       267.012,54€       

Καθαρή δανειακή μόχλευση (Net borrowing leverage) —                         —                         

999999  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπερκαλύπτουν το σύνολο δανείων της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό χρέος 

εμφανίζεται αρνητικό και συνεπώς δεν υφίσταται ποσοστιαία σχέση. Η καθαρή δανειακή μόχλευση της Εταιρείας στην 

κλειόμενη χρήση είχε μηδενική μεταβολή κατά 0,00 φορές. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται: α) στη μείωση του καθαρού 

χρέους κατά €(324.838,59) λόγω μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων κατά €(141.996,60) και λόγω αύξησης των 

ταμειακών διαθεσίμων κατά €182.841,99, όπως και β) στην αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων κατά €74.117,13 ως επίδραση κερδοφόρων αποτελεσμάτων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προσαρμογές του δείκτη Προσαρμοσμένο EBITDA βρίσκονται επί της ανάλυσής του στην παράγραφο «Επιχειρηματικές 

Προοπτικές». 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ήδη δρομολογήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά ενεργειών στο πλαίσιο της περαιτέρω 

βελτίωσης της ρευστότητάς της. 
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Σύνοψη και πληροφόρηση (2/2) 

Εκτιμώντας την οικονομική ανάλυση που διεξάχθηκε, η Εταιρεία συμπέρανε ότι οι στρατηγικοί στόχοι της παραμένουν 

αμετάβλητοι και θα διαμείνει προσηλωμένη στο επιχειρηματικό μοντέλο που στοχεύει στην ανάπτυξή της στην αγορά μέσω 

της αύξησης της αξίας που έχουν οι υπηρεσίες της στους πελάτες. Παρά το αντίξοο περιβάλλον, η Εταιρεία στοχεύει στην 

περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών πωλήσεών της συνεχίζοντας να επενδύει σταθερά στη χώρα και να επιδιώκει την 

ενδυνάμωση των σχέσεων της με τους πελάτες και της θέσης της στην αγορά. Θα εξακολουθεί να δίνεται βάρος στην 

αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και στη βελτίωση του, όπως και στους σχετικούς χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους. Η Εταιρεία επενδύει έχοντας ως βάση την ενίσχυση αυτών των στρατηγικών αρχών και αξιών που έχει θεσπίσει 

και σχεδιάζει την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία θετικών ταμειακών 

ροών, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω ανάπτυξη και να αυξηθεί η αξία για τους πελάτες, συνεργάτες και Μετόχους 

της. 

Δ. Διάθεση Αποτελεσμάτων 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προέκυψε ότι δε 

συντρέχουν προϋποθέσεις διανομής. 

 

Στην κλειόμενη χρήση δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. 

Ε. Λοιπές Πληροφορίες 
Η Εταιρεία δε δραστηριοποιείτε στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, δεν κατέχει ίδιες μετοχές, δεν έχει υποκαταστήματα και 

δεν κάνει χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων. 

 

Εκτός των ήδη αναφερθέντων χρηματοοικονομικών αναλύσεων, η Εταιρεία εφαρμόζει τις παρακάτω πολιτικές διαχείρισης 

στους αναφερόμενους τομείς σχετικά με τη λειτουργία της: 

 

Εργασιακό περιβάλλον 

Η Εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, έτσι ώστε να παρέχεται εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές 

και ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις της, οι οποίες είναι απαραίτητες, 

για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι υποχρεώσεις του. Τέτοιες αρχές και διαδικασίες, αφορούν στα ακόλουθα 

θέματα: 

 

α) Ακολουθεί πολιτική ίσων ευκαιριών και προσλαμβάνει βάσει αντικειμενικών ικανοτήτων ανεξαρτήτως φύλου και θρησκείας 

ή άλλων διαχωρισμών και δείχνει σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες.  

 

β) Οι εγκαταστάσεις συντηρούνται τακτικά ως προς την υγιεινή και την ασφάλειά τους από ειδικά συνεργεία και ελέγχονται 

τακτικά από τη Διοίκηση ως προς τη λειτουργικότητα και νομιμότητα τους. 

 

γ) Οι εργαζόμενοι αξιολογούνται βάσει της επίδοσής τους, του ενδιαφέροντός τους για το επάγγελμα, της τήρησης των 

αρχών και των κανόνων της επαγγελματικής δεοντολογίας, τη συμπεριφορά τους και παρουσία τους στην Εταιρεία, στους 

πελάτες, και στους συνεργάτες της. Σε αυτό το πλαίσιο οι εργαζόμενοι επιμορφώνονται μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

όπου αυτό είναι απαραίτητο. Αντιστοίχως, προάγονται βάσει των παραπάνω επαγγελματικών και ηθικών αξιών τους σε 

συνδυασμό με το εσωτερικό πρόγραμμα ανάλυσης και αξιολόγησης, το οποίο και χειρίζεται το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού 

και προσωπικού σε συνεργασία με τη Διοίκηση. 

 

δ) Οι συνεργασίες με τους προμηθευτές μας βασίζονται σε πρότυπα τα οποία αρνούνται κάθε μορφή μη νόμιμης εργασίας, 

τις διακρίσεις ή την καταναγκαστική εργασία, προκειμένου να διασφαλιστεί σε κάθε εργαζόμενο που συμμετέχει στη 

διαδικασία παραγωγής η υγεία, η ασφάλεια, η ίση αμοιβή και ο σεβασμός των ρυθμών της ζωής του. 

 

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με το προσωπικό της Εταιρείας, οι οποίες να 

προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της 

θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας εξωτερικών ή άλλων παραγόντων. 

 

Περιβαλλοντικά ζητήματα 

Ο Ιπποκράτης έχει καταρτίσει «Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων» που έχει εγκριθεί από το αρμόδιο 

Περιφερειακό Σύστημα Υγείας (ΠΕΣΥ). 
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Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων αναφέρεται στη λήψη συγκεκριμένων ενεργειών, μέτρων, 

όρων και περιορισμών συμπεριλαμβανομένου και σχεδίου έκτακτης ανάγκης και άλλων μέτρων ασφαλείας, καθώς και στα 

πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα και υπεύθυνα για την εποπτεία και τήρηση των εν λόγω μέτρων, όρων και περιορισμών. 

Τα πρόσωπα αυτά έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης. 

 

Η Εταιρεία έχει υπογράψει συμβάσεις με αναγνωρισμένες και αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ανακυκλούμενων 

ιατρικών αποβλήτων. 

 

Επίσης έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών και άλλων απορριμμάτων 

που αναλώνονται στους χώρους της. Η Εταιρεία εναρμονίζεται πλήρως με την περιβαλλοντική νομοθεσία, συμμετέχει σε 

προγράμματα ανακύκλωσης και εφαρμόζει τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σε οτιδήποτε αφορά: 

 

α) Ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

 

β) Ηλεκτρικούς συσσωρευτές και άλλα υλικά και ανταλλακτικά οχημάτων. 

 

γ) Υλικά συσκευασίας. 

 

Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά αναλαμβάνει τη Διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς 

όφελος της Εταιρείας και των Μετόχων της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της Εταιρικής στρατηγικής και της δίκαιης 

μεταχείρισης όλων των Μετόχων. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία εκτός από εκείνα που είτε από τον 

νόμο ή από το Καταστατικό, έχει ως αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει ποια Μέλη αυτού είναι εκτελεστικά και ποια είναι μη 

εκτελεστικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και 

αποτελείται από συγκεκριμένα Μέλη που εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη), αρχίζει με την εκλογή και λήγει με την εκλογή των νέων 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση της τριετία αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική 

Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υττερβεί την εξαετία. 

 

To Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα παρακάτω Μέλη: 

 

Χρυσάγης Παν. Ιωάννης – Πρόεδρος 

Ψωμιάδου Α Μαρία – Διευθύνων Σύμβουλος 

Λιακουνάκος Θ Νικόλαος – Μέλος 

Καλογίαννης Α Νικόλαος – Μέλος 

 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου, μετοχές με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου 

ή άλλων περιορισμών ή ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των Μετόχων οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των 

μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 

 

Νομικές και λοιπές υποχρεώσεις ιδίου χαρακτήρα 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων της Εταιρείας. Μεταξύ άλλων, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία 
διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που η επίδρασή τους να μην έχει ληφθεί 
υπ’ όψιν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρείας.  
 

Η Εταιρεία έχει τα εξής στοιχεία στον πίνακα λοιπών προβλέψεων: 

• Πιθανές υποχρεώσεις από διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, για τις οποίες υπάρχει σχηματισμένη 

πρόβλεψη, η οποία ανέρχεται σε €5.750,00. 

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά τη λήξη χρήσης 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων και πληροφοριών, από τη λήξη της χρήσης μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως 

της παρούσης εκθέσεως, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα των οικονομικών καταστάσεων που θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 
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Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω σχόλια, τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή, μπορείτε να προχωρήσετε στην από τον νόμο απαλλαγή μας από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τις 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, όπως και προβλέπεται από τον νόμο και το 

Καταστατικό της Εταιρείας. 

 

6/7/2018, Νίκαια 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Χρυσάγης Παν. Ιωάννης  
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 
Προς τους Μετόχους της Ιπποκράτης Μαγνητική Τομογραφία Ανώνυμη Εταιρεία («η Εταιρεία»): 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Ιπποκράτης Μαγνητική Τομογραφία Ανώνυμη Εταιρεία, 

οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2017, των 

αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

 

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

οικονομική θέση της Ιπποκράτης Μαγνητική Τομογραφία Ανώνυμη Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, τη 

χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου («ΔΠΕ») όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής 

μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 

σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 

Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον 

έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα 

ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Έμφαση θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται ότι το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, με συνέπεια να  συντρέχει η 

περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του ΚΝ 2190/20. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε 

σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην «Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών 

Απαιτήσεων», αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. Η γνώμη μας επί 

των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή 

οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι 

άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά 

τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε 

στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το 

γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας 

της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 

σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός 
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και εάν η Διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη 

ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ’ αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο 

τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση 

ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι 

εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 

εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 

θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 

αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. 

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που 

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

κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την 

γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 

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

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

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

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

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

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

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

 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

• Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των 

οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε 

υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας. Παραμένουμε αποκλειστικά 

υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και 

σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 

απαιτήσεις του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Ιπποκράτης Μαγνητική Τομογραφία Ανώνυμη Εταιρεία 

και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Αθήνα, 10/7/2018 

                                                                                                                       Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές  

  Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 

  μέλος της Crowe Horwath International 

  Φωκίωνος Νέγρη 3, 11257 Αθήνα                                                                             Μαρκάκης Σπυρίδων 

  ΑΜ ΣΟΕΛ: 125                                                                                                          ΑΜ ΣΟΕΛ: 13891 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 3, 112 57 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ: 210 8691100 

FAX: 210 8617328, 210 8618016 

E-MAIL: solae@solae.gr 

WEBSITE: www.solae.gr 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7, 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΤΗΛ: 2661042037 

FAX: 2661082087 

E-MAIL: solcorfu@solae.gr 

ΛΑΡΙΣΑ 

KOYMA 34, 412 23 ΛΑΡΙΣΑ 

ΤΗΛ: 2410555461-2  

FAX: 2410555463 

E-MAIL: solarisa@solae.gr 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 1, 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΤΗΛ : 2651070293, 2651070876 

FAX: 2651070351 

E-MAIL: solioan@solae.gr 

ΚΑΒΑΛΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8β (5ος όροφος), 654 03 ΚΑΒΑΛΑ 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 & ΠΑΤΡ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ, 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ: 2310544150/1 

FAX: 2310544152 

E-MAIL: solthes@solae.gr 

 

ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 44, 264 41 ΠΑΤΡΑ 

ΤΗΛ: 2610431938 

FAX: 2610436867 

E-MAIL: solpatra@solae.gr 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 47, 71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΤΗΛ: 2810280104  

FAX: 2810280686 

E-MAIL: solkriti@solae.gr 

ΤΗΛ: 2510620801 

FAX: 2510620802 

E-MAIL: solkavala@solae.gr 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, DRAGOS VODA Str., Nr. 53,  

DISTRICT 2, code 020747, camera 1 
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Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
Ο ισολογισμός της Εταιρείας παρουσιάζεται ως εξής: 

Σημείωση 31/12/2017 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5 439.770,92 500.525,47

Ασώματες ακινητοποιήσεις 6 10.656,18 3.625,63

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7 6.653,48 6.653,48

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 457.080,58 510.804,58

999.999,00

Κυκλοφορούν ενεργητικό 999.999,00

Αποθέματα 8 1.078,69 906,41

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9 159.423,86 274.445,65

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 338.229,32 155.387,33

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 498.731,87 430.739,39

999.999,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 955.812,45€       941.543,97€       
999.999,00€       

999.999,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 999.999,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11 999.999,00

Μετοχικό κεφάλαιο 1.555.180,00 1.555.180,00

Αποθεματικά κεφάλαια 48.668,49 48.668,49

Αποτελέσματα εις νέο (1.521.534,85) (1.769.848,51)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 82.313,63 (166.000,02)

999.999,00€       

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 999.999,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 999.999,00

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 12 24.408,84 15.546,48

Λοιπές προβλέψεις 13 5.750,00 5.750,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 14 608.003,05 585.023,05

Αναβαλλόμενοι φόροι 26 53.771,16 157.303,43

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 691.933,05 763.622,95

999.999,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 999.999,00

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 16 177.245,02 197.523,41

Δάνεια 15 — 141.996,60

Λοιποί φόροι και τέλη 4.320,75 4.401,03

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 181.565,77 343.921,04

999.999,00

Σύνολο υποχρεώσεων 873.498,81 1.107.543,99

999.999,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 955.812,45€       941.543,97€       
999.999,00€       

999.999,00  
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Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων 
Τα κέρδη / (ζημιές) και λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) της Εταιρείας παρουσιάζονται ως εξής: 

Σημείωση 31/12/2017 31/12/2016

Πωλήσεις 18 744.724,16 650.974,84

Κόστος πωλήσεων 19 (366.979,65) (300.320,77)

Μεικτό κέρδος 377.744,51 350.654,07

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 20 (8.513,20) (14.571,99)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 21 (130.711,10) (164.679,97)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 22 117.244,49 272.760,11

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 23 (194.366,26) (934,71)

Λειτουργικά αποτελέσματα 161.398,44 443.227,51

Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 25 (8.341,50) (8.725,53)

Αποτελέσματα προ φόρων 153.056,94 434.501,98

Φόροι εισοδήματος 26 101.132,36 (115.929,43)

Αποτελέσματα μετά φόρων 254.189,29 318.572,54
999.999,00€       

999.999,00

Λοιπά συνολικά αποτελέσματα: 999.999,00

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) (8.275,55) —

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) 2.399,91 —

Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
(5.875,64) —

Λοιπά συνολικά αποτελέσματα μετά φόρων (5.875,64) —
999.999,00€       
999.999,00€       

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα 248.313,65€       318.572,54€       
999.999,00€       

999.999,00

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 27 1,63€                  2,05€                  

999999  
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Οι μεταβολές στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας παρουσιάζονται ως εξής: 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Τακτικό 
αποθεματικό

Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 1.555.180,00 48.668,49 (2.088.421,05) (484.572,56)

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα — — 318.572,54 318.572,54

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 1.555.180,00€    48.668,49€         (1.769.848,51)€  (166.000,02)€     
999.999,00€       

999.999,00

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 1.555.180,00 48.668,49 (1.769.848,51) (166.000,02)

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα — — 248.313,65 248.313,65 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 1.555.180,00€    48.668,49€         (1.521.534,85)€  82.313,63€         
999.999,00€       

999999
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Οι χρηματοροές της Εταιρείας παρουσιάζονται ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016

Λειτουργικές δραστηριότητες 999.999,00

Αποτελέσματα προ φόρων 153.056,94 434.501,98

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για: 999.999,00

Αποσβέσεις 102.022,65 94.946,35

Προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων και λοιπών – καθαρό (190.917,81) (539.592,81)

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 353.828,98 270.128,44

Ζημιές / (Κέρδη) από εκποιήσεις παγίων – καθαρό 12.876,65 555,40

Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 8.341,50 8.725,53

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου κίνησης: 999.999,00

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων (172,28) (201,68)

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων (47.302,57) 136.129,38

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (5.320,70) (558,38)

Τόκοι καταβεβλημένοι (6.915,65) (8.034,39)

Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 379.497,71 396.599,83

999.999,00

Επενδυτικές δραστηριότητες 999.999,00

Αγορές παγίων (57.066,21) (85.802,00)

Εισπράξεις από εκποιήσεις παγίων 2.400,01 (555,40)

Τόκοι εισπραχθέντες 7,08 4,29

Καθαρές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (54.659,12) (86.353,11)

999.999,00

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 999.999,00

Εξοφλήσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρεολύσια) (141.996,60) (212.213,70)

Καθαρές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (141.996,60) (212.213,70)

999.999,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 182.841,99 98.033,02

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 155.387,33 57.354,31

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 338.229,32€       155.387,33€       
999.999,00€       
999.999,00  

Η συμφωνία των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες βρίσκονται στη σημείωση 15. 
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Λογιστικές πολιτικές και επεξηγηματικές σημειώσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων 
 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Ιπποκράτης Μαγνητική Τομογραφία Ανώνυμη Εταιρεία («η Εταιρεία») παρέχει πάσης φύσεως ιατρικές και διαγνωστικές 

υπηρεσίες και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. 

 

Ο νομικός τύπος της Εταιρείας είναι Ανώνυμη Εταιρεία («ΑΕ») και έχει αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου («ΓΕΜΗ») 

044527507000. Η διεύθυνσή της είναι Γρηγορίου Λαμπράκη 69, Νίκαια 184 54 και εδρεύει στην Ελλάδα. 

 

Η Διοίκηση δηλώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο αναφοράς 1 Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 

2017 έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στις 6 

Ιουλίου 2018. 

 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν κατά την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται στη 

συνέχεια. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα έτη που παρουσιάζονται, εκτός εάν δηλώνεται 

διαφορετικά. Το μέγεθός της εντάσσεται στην κατηγορία «πολύ μικρή οντότητα» και επίπεδο ανάλυσης των οικονομικών 

καταστάσεων, λογιστικών πολιτικών και επεξηγηματικών σημειώσεων αντικατοπτρίζει το μέγεθος αυτό, μέσω λιτών και 

ισορροπημένων εφαρμογών τους. 

 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(«ΔΠΧΑ») και τις διερμηνείες που εκδίδει η Επιτροπή Διερμηνειών ΔΠΧΑ («ΕΔ ΔΠΧΑ») που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»). 

 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών 

εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της 

Εταιρείας. Τομείς που αφορούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή πολυπλοκότητα ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις 

είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, αναφέρονται αναλόγως στην παράγραφο «Πληροφορίες για βασικές πηγές 

αβεβαιότητας εκτιμήσεων και κρίσεων». 

 

Παρότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό (1/10) του καταβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου, η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο 

την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της, εκτιμά ότι τα προβλήματα 

είναι αντιμετωπίσιμα και δεν τίθεται θέμα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Στο σχεδιασμό της διοίκησης 

περιλαμβάνεται μία σειρά ενεργειών  στις οποίες  προτίθεται να προβεί εντός της τρέχουσας χρήσεως, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται: 

 

α) Η δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υποχρέωσής της προς την Ιπποκράτης Πολυιατρείο 

ΑΕ €583.823,05 και με την καταβολή μετρητών. 

β) Διατήρηση της επισκεψιμότητας της Εταιρείας σε εξίσου υψηλά επίπεδα. 

γ) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές, με σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των 

εμπορικών της υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών της απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα 

είσπραξης από τον ΕΟΠΥΥ. 

δ) Διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και περιορισμός των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την ενίσχυση 

των οργανικών αποτελεσμάτων. 

 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων. Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική 

της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
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Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/1920, την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τον Ν 

4308/2004. Αυτές οι νομοθεσίες χρησιμοποιούνται και ως βάση των εκτιμήσεων των αναβαλλόμενων φόρων. 

 

Τα αρνητικά ποσά και ποσοστά εμφανίζονται σε παρενθέσεις «( )» και τα ποσά και ποσοστά που δεν υφίστανται ή είναι 

μηδενικά εμφανίζονται ως «—». Όλα τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί σε 2 (δύο) δεκαδικά ψηφία, όπου αυτό ήταν 

απαραίτητο. Κατά κανόνα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία και όλα τα κονδύλια που 

υπάρχουν, υπήρχαν, μπορούν ή ενδέχεται να υπάρξουν στην έκθεση και που δε γνωστοποιούνται, αφορούν κονδύλια ή 

ποσά που δεν υφίστανται ή είναι μηδενικά. Αυτό ισχύει σε ολόκληρη την έκθεση και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις αυτού του 

κανόνα. 

 

Οι «οικονομικές καταστάσεις» αναφέρονται και ως «χρηματοοικονομικές καταστάσεις» και το ίδιο ισχύει και για άλλες 

σχετικές ορολογίες οι οποίες έχουν ως βάση το «financial» της αγγλικής γλώσσας, όπως για παράδειγμα η «οικονομική 

οντότητα». 

 

Σημειώνεται ότι, τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων των προηγούμενων χρήσεων παρουσιάζονταν σε χιλιάδες (διά του 

1000 ή και στρογγυλοποιημένα κατά 000), ενώ πλέον εμφανίζονται ολόκληρα. Συνεπώς, οποιεσδήποτε τυχόν μικρές 

αποκλίσεις υπάρχουν, οφείλονται στη μεταφορά των ποσών από στρογγυλοποιημένα κατά χιλιάδες σε ολόκληρα. Η εν λόγω 

μετατροπή έγινε έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται καλύτερα τα χρηματικά μεγέθη των οικονομικών στοιχείων αλλά και για 

ενίσχυση της ακρίβειας της παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Εναλλακτικές παρουσιάσεις είναι αποδεκτές εάν συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης που 

ορίζονται στα ΔΠΧΑ. Η Εταιρεία θεώρησε απαραίτητο να γίνουν κάποιες αλλαγές στην παρουσίαση, μορφή και δομή της 

οικονομικής έκθεσης, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες περιστάσεις της Εταιρείας και τις πιθανές προτεραιότητες 

των αναγνωστών της. Δεν υπήρξαν τέτοιου είδους ουσιώδεις αλλαγές στην παρουσίαση, μορφή και δομή της οικονομικής 

έκθεσης που να χρήζουν ειδικών διευκρινήσεων.  

 

2.2. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μετρώνται βάσει του νομίσματος του 

πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («το λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται σε «Ευρώ» (€), που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

 

2.3. Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2017 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των 

νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται ως ακολούθως: 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2017: 

 

ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» - Τροποποίηση: Αναγνώριση της Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη 

Πραγματοποιηθείσες Ζημιές 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Η τροποποίηση 

δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΛΠ 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» - Τροποποίηση: Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης 

Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι 

τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν 

τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 

μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. 
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Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από 

την Εταιρεία: 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την ταξινόμηση και 

επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις 

προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, 

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το 

επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των 

συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της 

οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις 

υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, καθώς η εφαρμογή του 

εν λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15, το οποίο αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του 

εσόδου και συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 

είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.  

 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 

 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση 

με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, 

διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την 

αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ. πωλήσεις ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές 

στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και στις βασικές 

κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. 

 

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15, καθώς η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο 

μέλλον μπορεί να έχει επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» - Διευκρινήσεις 

Τον Απρίλιο του 2016, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν 

μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς 

προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από 

τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η 

τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31 Οκτωβρίου 2017. 

 

ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικά Συμβόλαια» - Τροποποίηση: Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» με το 

ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικά Συμβόλαια» 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που 

προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 9, πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το ΣΔΛΠ 

ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο: 
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• θα δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, 

και όχι στο κέρδος ή τη ζημιά, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που μπορεί να προκύψει (προκύψουν) όταν το ΔΠΧΑ 

9 εφαρμόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και 

• θα παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, μια προαιρετική 

προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντότητες  οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 9 θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. 

 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση την 3 Νοεμβρίου 2017. 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» - Έκδοση 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των 

συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 

μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις 

μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά 

με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. 

Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές 

μισθώσεις, καθώς και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται 

σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

την 31 Οκτωβρίου 2017. 

 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ: 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικά Συμβόλαια» - Έκδοση 

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4. 

 

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης, αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

 

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μη διενεργείται στο ιστορικό κόστος, αλλά στην 

τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση επικαιροποιημένες 

παραδοχές, 

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και  

• εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των ασφαλιστήριων 

συμβολαίων. 

 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021 και δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και 

Κοινοπραξίες» - Τροποποίηση: Πώληση ή Εισφορά Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της 

Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το ΣΔΛΠ στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ολόκληρο το κέρδος ή 

η ζημιά αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε αφορούν μια θυγατρική ή όχι). Ένα μερικό 

κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη 

και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 2 «Μετοχικής-βάσης Αμοιβές» - Τροποποίηση: Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Μετοχικής-βάσης Αμοιβών 

Συναλλαγών 
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Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν 

μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον, εισάγουν 

μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο 

να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά 

ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ στις 8 Δεκεμβρίου 2016, έχουν εφαρμογή σε 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 

κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, 

εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Τροποποίηση: Διαγραφή 

των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τις επιχειρήσεις που υιοθετούν για πρώτη φορά 

Η τροποποίηση διαγράφει τις βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα ΔΠΧΑ που προβλέπονταν από το Προσάρτημα Ε του ΔΠΧΑ 

1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες. 

 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Οντότητες» - Τροποποίηση: Διευκρίνιση του σκοπού του 

Προτύπου 

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις γνωστοποιήσεις 

ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης 

για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Ως κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες 

δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες». 

 

ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» - Τροποποίηση: Επιμέτρηση συγγενών επιχειρήσεων ή 

κοινοπραξιών στην εύλογη αξία 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται για τις επενδύσεις σε συγγενείς ή σε κοινοπραξίες, που κατέχεται από 

μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή άλλης οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις 

να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή 

κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά Ακίνητα» - Τροποποίηση: Μεταφορές Επενδυτικών Ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το ΣΔΛΠ στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα 

δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν και μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής 

της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί τον ορισμό των επενδύσεων σε 

ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας 

αλλαγής στη χρήση. 

 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές Ξένου Νομίσματος και Προκαταβολές» - Έκδοση 

Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την πληρωμή 

προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα 

αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή 

την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. 

Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της 
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υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της 

συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 

 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα Σχετικά με τον Χειρισμό των Φόρων Εισοδήματος» - Έκδοση 

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημιά), στις φορολογικές 

βάσεις, στις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, στις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και στους φορολογικούς 

συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτήν 

την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι οι έλεγχοι θα 

διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών: 

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημιάς), των φορολογικών 

βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου και των φορολογικών 

συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και  

• η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις. 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ τον Δεκεμβρίου του 2017, έχουν εφαρμογή 

σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 

κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας,  

εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΠΧΑ 11 «Κοινές Συμφωνίες» - Τροποποίηση 

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι, όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που 

αποτελούσε κοινή επιχείρησή της θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των συμφερόντων που είχε προηγουμένως στην 

επιχείρηση αυτή. 

 

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον έλεγχο μιας 

κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητα αποτελεί 

επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε 

προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 

 

ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» - Τροποποίηση 

Το ΣΔΛΠ τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις φορολογικές 

επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια 

κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα 

κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα. 

 

ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» - Τροποποίηση 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου παραμείνει 

σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση ή πώληση του, τότε 

το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά τον 

υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» - Τροποποίηση: Χαρακτηριστικά Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9, ώστε να δοθεί η δυνατότητα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα 

αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να εισπράξει αποζημίωση για τον πρόωρο τερματισμό της 

σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας,  εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» - Τροποποίηση: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε 

Συγγενείς και Κοινοπραξίες 

Το ΣΔΛΠ, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28. Με αυτήν την τροποποίηση, το ΣΔΛΠ 

διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης και 

τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. 

 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2.4. Ενοποίηση (μητρικής) 

Η μητρική εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Μητρική») συμμετέχει 

κατέχοντας το 87,47% της Εταιρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής βασίστηκαν στην απαλλαγή από την 

ενοποίηση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10 και την παράγραφο 4 (α): 

 

α) Η Μητρική είναι κατά 24,96% θυγατρική του ομίλου EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ο «Όμιλος») και όλοι οι ιδιοκτήτες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, έχουν ενημερωθεί 

ότι η Μητρική δε θα παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και δεν έχουν αντιρρήσεις επ’ αυτού, 

β) οι μετοχές της Μητρικής δε διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, 

γ) η Μητρική δεν έχει υποβάλλει, ούτε και βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής, των οικονομικών καταστάσεων της σε 

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά και  

δ) ο Όμιλος δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 
Όμιλος EUROMEDICA ΑΕΠΙΥ 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη μέθοδο της 

ολικής ενσωμάτωσης, που καταρτίζει ο Όμιλος, με χώρα έδρας την Ελλάδα και έμμεση συμμετοχή κατέχοντας 21,83%. Οι 

μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 

συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις διερμηνείες που εκδίδει η Επιτροπή 

Διερμηνειών ΔΠΧΑ, που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία ακολουθεί κατά κύρια βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές με τον Όμιλο, αλλά δε λαμβάνει 

θέση στην κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται επί των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, 

διαθέσιμές σε ηλεκτρονική μορφή, στην άμεση ιστοσελίδα: 

http://www.euromedica.gr/basic-page/173/oikonomikes-katastaseis-omiloy 
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Η δομή του Ομίλου (εξαιρουμένων λοιπών επιχειρήσεων) και της Μητρικής όσο αναφορά την Εταιρεία έχει ως εξής: 

EUROMEDICA ΑΕΠΙΥ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

24,96%

87,47% 60,33%

 
 

2.5. Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις 

ημερομηνίες των συναλλαγών. Τα συναλλαγματικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών και από τη μετατροπή χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων βάσει συναλλαγματικών ισοτιμιών 

τέλους έτους εκφρασμένων σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

 

Τα κέρδη και οι ζημιές που σχετίζονται με δανεισμό και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρουσιάζονται στα αποτελέσματα 

στο «Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό». Όλα τα άλλα κέρδη και οι ζημίες συναλλάγματος παρουσιάζονται στα 

αποτελέσματα στα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα» και «Λοιπά λειτουργικά έξοδα». 

 

2.6. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Ενσώματα πάγια (ενσώματες ακινητοποιήσεις — ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί): 

 

Τα ενσώματα πάγια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος. Το κόστος συμπεριλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με το 

να έρθει το περιουσιακό στοιχείο στην τοποθεσία και στην κατάσταση που απαιτείται, ώστε να είναι ικανό να λειτουργήσει 

με τον τρόπο που προγραμματίστηκε από τη Διοίκηση. 

 

Η Εταιρεία προσθέτει στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων το κόστος αντικατάστασης τμημάτων τέτοιων στοιχείων 

όταν αυτό το κόστος πραγματοποιείται και εφόσον το ανταλλακτικό αναμένεται να παρέχει στοιχειώδη μελλοντικά οφέλη 

στην Εταιρεία. Η λογιστική αξία του αντικατασταθέντος τμήματος αποαναγνωρίζεται. Όλες οι υπόλοιπες επισκευές και 

συντηρήσεις χρεώνονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο στην οποία πραγματοποιούνται. Όλα τα άλλα ενσώματα πάγια 

αναγνωρίζονται στο ιστορικό κόστος μείον τις αποσβέσεις. 
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Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσωμάτων παγίων λογίζονται έτσι ώστε να κατανεμηθεί το κόστος των περιουσιακών στοιχείων 

μείον την υπολειμματική αξία μέσω της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή κυμαίνεται ως εξής: 

  

� Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις: 12 έτη. 

� Μηχανήματα και μηχανολογικές εγκαταστάσεις: 12 έτη. 

� Μεταφορικά μέσα: 10 έτη. 

� Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: 6-14 έτη. 

 

Οι υπολειμματικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, οι ωφέλιμες ζωές και οι μέθοδοι απόσβεσης επανεξετάζονται, και 

αναπροσαρμόζονται προοπτικά όταν αυτό είναι κατάλληλο, εφόσον υπάρχει ένδειξη μιας σημαντικής αλλαγής από την 

τελευταία ημερομηνία αναφοράς. 

  

Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνεται άμεσα στο ανακτήσιμο ποσό εάν η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό. 

 

Τα κέρδη και οι ζημίες από διάθεση προκύπτουν από τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα στα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα» και «Λοιπά λειτουργικά έξοδα». 

 

Όταν τα αναπροσαρμοσμένα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται, τα ποσά που συμπεριλαμβάνονται στα λοιπά αποθεματικά 

μεταφέρονται στο υπόλοιπο εις νέο. 

 

2.7. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εκτός των αποθεμάτων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση αξιολογούνται, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, για να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι έχουν υποστεί απομείωση. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα 

περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απομειωμένο, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (ή ΜΔΤΡ στην οποία το 

περιουσιακό στοιχείο έχει διατεθεί) ελέγχεται για απομείωση. Ως ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται το ποσό κατά το οποίο η 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο 

ποσό του περιουσιακού στοιχείου (ή ΜΔΤΡ) της εύλογης αξίας του μείον το κόστος πώλησης και την αξία χρήσης. Για τον 

σκοπό προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα χαμηλότερα επίπεδα για τα οποία 

υπάρχουν ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (ΜΔΤΡ). Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτός της 

υπεραξίας που έχουν υποστεί απομείωση ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 

 

2.8. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Ασώματα πάγια (ασώματες ακινητοποιήσεις — άυλα περιουσιακά στοιχεία): 

 

Εμπορικά σήματα, άδειες και σχετιζόμενα με πελάτες άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα χωριστά αποκτηθέντα εμπορικά σήματα και άδειες παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος. Τα εμπορικά σήματα, οι άδειες 

(συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) και τα σχετιζόμενα με πελάτες άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε μία 

συνένωση επιχειρήσεων αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης, εκτός αν η εύλογη αξία δεν 

μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα χωρίς αδικαιολόγητο κόστος ή προσπάθεια. Τα εμπορικά σήματα, οι άδειες και τα σχετιζόμενα 

με πελάτες άυλα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή και παρουσιάζονται στο κόστος μείον τις 

συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν συσωρευμένες ζημίες απομείωσης. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο 

ώστε να κατανεμηθεί το κόστος των εμπορικών σημάτων, των αδειών και των σχετιζόμενων με πελάτες άυλων περιουσιακών 

στοιχείων στην εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. 

 

Οι αγορές αδειών λογισμικού κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και για να 

έρθει σε χρήση το συγκεκριμένο λογισμικό. Αυτές οι δαπάνες αποσβένονται κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης 

ζωής τους, ως εξής: 

 

� Λογισμικό: 10 έτη. 
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2.9. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και την εκτιμώμενη τιμή πώλησης μείον τα έξοδα για να 

ολοκληρωθεί και να πωληθεί. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου. Σε κάθε ημερομηνία 

αναφοράς, τα αποθέματα αξιολογούνται για απομείωση. Αν το απόθεμα έχει υποστεί απομείωση, η λογιστική αξία μειώνεται 

στην τιμή πώλησης μείον το κόστος για να ολοκληρωθεί και να πωληθεί· η ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται άμεσα στα 

αποτελέσματα. 

 

2.10. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή της συναλλαγής τους. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη απομείωσης. Η πρόβλεψη 

απομείωσης καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά 

σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των απαιτήσεων. 

 

2.11. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Η Διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. 

Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά μέσα στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

Αποσβεσμένο κόστος 

Συμπεριλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις με σταθερές ή προσδιορισμένες 

πληρωμές τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και για τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη 

δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό και βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς, τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό και στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

2.11.1. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Ο έλεγχος απομείωσης των δανείων και απαιτήσεων 

περιγράφεται στην παράγραφο «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις». 

 

2.12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα συμπεριλαμβάνουν τα μετρητά διαθέσιμα, τις καταθέσεις όψεως και τις λοιπές 

βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με διάρκεια ωρίμανσης μέχρι 3 μήνες ή λιγότερο. Οι τραπεζικές 

υπεραναλήψεις συμπεριλαμβάνονται στον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στην οικονομική θέση. 

 

2.13. Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια. 

  

Οι μετοχικοί τίτλοι αποτιμώνται στην εύλογη αξία των μετρητών ή άλλων πόρων που εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέοι, 

καθαροί των άμεσων εξόδων έκδοσης των μετοχικών τίτλων. Εάν η πληρωμή αναβάλλεται και η διαχρονική αξία του 

χρήματος είναι σημαντική, η αρχική μέτρηση γίνεται επάνω σε βάση παρούσας αξίας. 

 

2.14. Προβλέψεις παροχών προσωπικού 

α) Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 

Η Εταιρεία έχει καθορισμένα προγράμματα παροχών και εισφορών. Ένα καθορισμένο πρόγραμμα εισφορών είναι ένα 

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου η Εταιρεία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε μία ξεχωριστή οντότητα και 

δεν έχει οποιαδήποτε νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το ταμείο δεν κατέχει 

αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλους τους εργαζομένους και τα ωφελήματα που αναλογούν στις υπηρεσίες 

των εργαζομένων κατά την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους. Ένα καθορισμένο πρόγραμμα παροχών είναι ένα 

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν είναι καθορισμένο πρόγραμμα εισφορών. Τυπικά, τα καθορισμένα προγράμματα 

παροχών καθορίζουν το ποσό των συνταξιοδοτικών οφελών που θα λάβει ένας εργαζόμενος κατά τη σύνταξή του, συνήθως 

εξαρτώμενο από έναν ή περισσότερους παράγοντες, όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και η αποζημίωση. 
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Η υποχρέωση που καταχωρείται στην οικονομική θέση σε σχέση με τα καθορισμένα προγράμματα παροχών συνταξιοδότησης 

είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης των καθορισμένων παροχών κατά την ημερομηνία αναφοράς μείον την εύλογη αξία 

των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η παρούσα αξία της δέσμευσης των καθορισμένων παροχών μετριέται 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας. Η παρούσα αξία της δέσμευσης των καθορισμένων 

παροχών καθορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες μελλοντικές πληρωμές με αναφορά στις αποδόσεις της αγοράς κατά 

την ημερομηνία αναφοράς σε υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα που εκφράζονται στο νόμισμα στο οποίο θα καταβάλλονται 

οι παροχές, και έχουν όρους ωρίμανσης που προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. 

 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες χρεώνονται ή πιστώνονται στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα στην περίοδο κατά την 

οποία προκύπτουν. 

 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

 

Για τα καθορισμένα προγράμματα εισφορών, η Εταιρεία καταβάλλει εισφορές σε δημόσια συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά 

προγράμματα σε υποχρεωτική βάση. Οι εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδα παροχών προσωπικού όταν είναι πληρωτέες. 

 

2.15. Λοιπές προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις αναγνωρίζονται όταν: η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική 

ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος· είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί μεταβίβαση 

οικονομικών οφελών για να διακανονιστεί αυτή η υποχρέωση· και αυτό το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις 

αναδιάρθρωσης συμπεριλαμβάνουν ποινές λήξης μισθώσεων και πληρωμές τερματισμού των εργαζομένων. Προβλέψεις δεν 

αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημίες. 

  

Οι προβλέψεις επιμετρώνται στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης, 

χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του 

χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του 

χρόνου αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος. 

 

2.16. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή της συναλλαγής και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

2.17. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην τιμή της συναλλαγής (δηλαδή, την παρούσα αξία των μετρητών που καταβάλλεται 

στην τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της συναλλαγής). Τα δάνεια μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου και 

συμπεριλαμβάνονται στα «Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό». Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες 

μετά την ημερομηνία αναφοράς. 

 

2.18. Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα 

που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) χρεώνονται στα αποτελέσματα με βάση τη σταθερή μέθοδο για τη διάρκεια της 

μίσθωσης.  

 

Οι μισθώσεις ενσώματων παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 

ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται, κατά την έναρξη της 

μίσθωσης, στη χαμηλότερη από την εύλογη αξία του παγίου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων πληρωμών μισθωμάτων. 

 

Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών χρεώσεων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις ενοικίων, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, συμπεριλαμβάνονται στον 

δανεισμό στην οικονομική θέση. Τα ενσώματα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη 

χαμηλότερη μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του παγίου και της περιόδου της μίσθωσης. 
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2.19. Κόστος δανεισμού 

Όλο το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται. 

 

2.20. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα συμπεριλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή της απαίτησης για την πώληση αγαθών κατά 

τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Τα έσοδα εμφανίζονται καθαρά των πωλήσεων/φόρου, προστιθέμενης 

αξίας, επιστροφές, rebate και εκπτώσεις. Αν η Εταιρεία παρέχει άτοκη πίστωση στον αγοραστή, τα έσοδα αναγνωρίζονται 

στην παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών. 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν: το ποσό του εσόδου μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα· είναι πιθανόν ότι μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία· και συγκεκριμένα κριτήρια έχουν επιτευχθεί για κάθε μία από τις 

δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως περιγράφονται παρακάτω. 

 

α) Παροχή υπηρεσιών 

Η Εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά την περίοδο εκείνη 

όπου παρέχεται η υπηρεσία, σύμφωνα με τον βαθμό ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε σχέση με την πραγματική αξία της 

υπηρεσίας ως ποσοστό των συνολικών υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί. 

 

β) Έσοδα τόκων 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

γ) Έσοδα μερισμάτων 

Τα έσοδα μερισμάτων από συγγενείς αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει έχει καθιερωθεί και 

εμφανίζεται στα «Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων – καθαρό». 

 

2.21. Τρέχοντες και αναβαλλόμενοι φόροι 

Τα έξοδα φόρων εισοδήματος ή πιστώσεις για την περίοδο είναι η φορολογική υποχρέωση επί του φορολογητέου εισοδήματος 

της τρέχουσας περιόδου με βάση τον φορολογικό συντελεστή του ισχύοντος νόμου, που ρυθμίζεται από τις αλλαγές στις 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία) και υποχρεώσεις που αναλογούν 

στις προσωρινές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες. 

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αναγνωρίζονται στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των λογιστικών αξιών τους στις οικονομικές καταστάσεις και στις 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες ή φορολογικές ελαφρύνσεις στην Εταιρεία. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 

υπολογίζονται χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι 

την ημερομηνία αναφοράς. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο όταν είναι πιθανόν ότι μελλοντικά φορολογητέα ποσά θα 

είναι διαθέσιμα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις προσωρινές διαφορές και ζημιές. 

 

Οι τρέχουσες και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται, όταν υπάρχει νομικά εφαρμόσιμο 

δικαίωμα συμψηφισμού και η Εταιρεία μπορεί να αποδείξει χωρίς υπερβολικό κόστος και προσπάθεια ότι σκοπεύει είτε να 

διακανονίσει σε καθαρή βάση ή να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει ταυτόχρονα την υποχρέωση. 

 

Οι τρέχοντες και αναβαλλόμενοι φόροι καταχωρούνται στα αποτελέσματα, εκτός στην έκταση που σχετίζονται με στοιχεία 

που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα ή απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, οι φόροι 

αναγνωρίζονται επίσης στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα ή απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα. 

 

2.22. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους Μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας στην περίοδο κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τους Μετόχους της Εταιρείας. 
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3. Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη αλλαγής κάποιας λογιστικής πολιτικής πέραν αυτών που σχετίζονται με την 

Εταιρεία όπως και ορίζονται στην παράγραφο «Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες» και είναι υποχρεωτικό να υιοθετηθούν. 

 

Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί, ώστε να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση 

των στοιχείων της Εταιρείας της κλειόμενης χρήσης. Δεν υπήρξαν τέτοιου είδους ουσιώδεις ανακατατάξεις, αλλαγές στον 

χειρισμό κονδυλίων ή των λογιστικών αρχών. 

 

4. Πληροφορίες για βασικές πηγές αβεβαιότητας εκτιμήσεων και κρίσεων 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς. Βασίζονται σε ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών προσδοκιών. 

 

4.1. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει τη δική της στρατηγική αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής της απόδοσης και λειτουργεί 

προγράμματα διαχείρισης κινδύνων. Οι σχετικές αναλύσεις αναφέρονται παρακάτω. 

 

α) Επιχειρηματικές προοπτικές 

Η εξέλιξη της Εταιρείας και του κλάδου στην ελληνική αγορά είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια λόγω του επιπέδου 

της αβεβαιότητας που υπάρχει. Σε αυτό το ασαφές περιβάλλον, η Εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμά της, το οποίο συνίσταται 

κυρίως στη βελτίωση της παραγωγικότητάς της, στη βελτίωση των υπηρεσιών, στον περιορισμό των δαπανών, στην εύρεση 

νέων αγορών και πελατών και στην καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να 

προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την επίδρασή τους στις δραστηριότητες της 

Εταιρείας, με δεδομένο ότι έχουν αλλάξει τα οικονομικά στοιχεία που θεσπίζουν την ανταγωνιστική ικανότητα και 

χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της χώρας. Λόγω αυτού, η Διοίκηση επιβλέπει διεξοδικά τη λειτουργία της Εταιρείας και τις 

πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις σε αυτή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και 

πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητές της.  

 

Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών υγείας έχει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών του ΕΟΠΥΥ και την παράταση εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της συνολικής δαπάνης για διαγνωστικές 

εξετάσεις. Με τον Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/2013), άρθρο 100, παράγραφος 5 και 7, καθορίστηκαν κλιμακούμενα ποσοστά 

εκπτώσεων επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών 

υγείας, υπέρ του οργανισμού ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα. Περαιτέρω, τέθηκε σε εφαρμογή αυτόματος μηχανισμός 

επιστροφών (Claw back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και λοιπών. Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ότι το 

υπερβάλλον ποσό μεταξύ των συνολικών δαπανών για υπηρεσίες υγείας και του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ αναζητείται 

από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, με εξαμηνιαίο υπολογισμό και αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές (rebates) 

τυχόν άλλες εκπτώσεις καθώς και μη αποδεκτές δαπάνες και σφάλματα. Με την υπ' αριθμό Γ3γ/ΓΠ/77011/30-10-2015 (ΦΕΚ 

Β' 2391/06-11-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, παρατάθηκε η εφαρμογή του rebate στους παρόχους 

έως 31-12-2018. 

 

Λόγω αυτού, η Διοίκηση επιβλέπει και εκτιμά διαρκώς τη λειτουργία της Εταιρείας και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις σε 

αυτή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση 

τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητές της. 

 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες αποδοτικότητας 
Η Εταιρεία ελέγχει την απόδοση των λειτουργικών τμημάτων της μέσω πολλαπλών δεικτών αξιολόγησης και συγκεκριμένα 

την κερδοφορία της μέσω του Προσαρμοσμένου EBITDA. Ο δείκτης EBITDA παρότι χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος από 

εταιρείες και επενδυτές, δεν είναι αναγνωρισμένος από επίσημους φορείς και γι’ αυτό και δεν υπάρχουν οδηγίες του 

υπολογισμού του. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να καταστεί αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω ιδιαίτερων ή ελλείπων 

προσαρμογών ή και απώλειας γνωστοποιήσεων που αφορούν στον υπολογισμό του. Επάνω σε αυτήν τη λογική διαφάνειας 

και ακρίβειας στην οποία και στοχεύει η Εταιρεία επί των οικονομικών στοιχείων της, θεωρήσαμε απαραίτητο να 

συμπεριλάβουμε αναλυτικούς πίνακες υπολογισμών των δεικτών για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι προσαρμογές του EBITDA 

και άλλων δεικτών έχουν γίνει με τη λογική της ενίσχυσης της ακρίβειας αλλά και της συγκρισιμότητάς τους σε ευρύ επίπεδο, 

δηλαδή αν οι ίδιες προσαρμογές ακολουθηθούν σε άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση μεταξύ 

τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προσαρμογές που αμφιλεγόμενα προσαρμόζουν τους δείκτες αποκλειστικά 
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για τις ανάγκες της Εταιρείας, αλλά δεν προσφέρουν ορθή χρηματοοικονομική ενημέρωση και δεν αποτελούν χρήσιμα μέσα 

αξιολόγησης προς τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη. Όλες οι προσαρμογές στους δείκτες έχουν γίνει βάσει ενδεδειγμένων 

παραδοχών και γενικά αποδεχόμενων μεθόδων και αναφέρονται αναλυτικά όπου αυτές υπάρχουν. 

 

Προσαρμοσμένο EBITDA 
Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων - Προσαρμοσμένο EBITDA (Adjusted Earnings Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization - «Adjusted EBITDA») είναι ένας δείκτης που παρουσιάζει με ακρίβεια την ικανότητα 

της Εταιρείας να δημιουργήσει κέρδη. Υπολογίζεται ομαλοποιώντας τα κέρδη μέσω της εξαίρεσης των μη ταμειακών, μη 

επαναλαμβανόμενων, εκτάκτων και ειδικών χρηματοοικονομικών στοιχείων. Οι προσαρμογές αυτές ενισχύουν την ακρίβεια 

του δείκτη και τη δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί ως συγκρίσιμο μέτρο αξιολόγησης της εύλογης απόδοσης της Εταιρείας 

μεταξύ χρήσεων αλλά και μεταξύ άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου. Αυτές οι προσαρμογές είναι αναγκαίες για να 

παρουσιαστεί η πραγματική ικανότητα της Εταιρείας να καλύψει τα έξοδα τόκων και δανειακές υποχρεώσεις της, όπως και 

εμφανίζονται στον δείκτη κάλυψης τόκων και καθαρής δανειακής μόχλευσης. 

 

Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Ο δείκτης προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) της Εταιρείας στην κλειόμενη 

χρήση αυξήθηκε κατά 27,76% ή €74.117,13. Οι προσαρμογές του δείκτη Προσαρμοσμένου EBITDA είναι ταυτόσημες με 

αυτές του δείκτη NOPAT, με διαφορά ότι ο δείκτης NOPAT λαμβάνει υπ’ όψιν του τις αποσβέσεις και τους φορολογικούς 

φόρους. Σημειώνεται ότι, αφού το ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA ξεκινάει από τα λειτουργικά αποτελέσματα, το 

χρηματοδοτικό κόστος – καθαρό έχει ήδη εξαιρεθεί. Αναφορικά, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων - 

Προσαρμοσμένο EBIT (Adjusted Earnings Before Interest and Taxes - «Adjusted EBIT») είναι ταυτόσημο με το 

Προσαρμοσμένο EBITDA συν τις αποσβέσεις. 

 
NOPAT 

Ο δείκτης καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά φόρων (Net Operating Profit After Taxes – «NOPAT») παρουσιάζει τα καθαρά 

κέρδη που προκύπτουν από τις βασικές λειτουργίες της Εταιρείας και, όπως και ο δείκτης EBITDA, κατατάσσεται στην 

κατηγορία δεικτών κερδοφορίας. Υπολογίζεται ομαλοποιώντας τα κέρδη μέσω της εξαίρεσης των μη ταμειακών, μη 

επαναλαμβανόμενων, εκτάκτων και ειδικών χρηματοοικονομικών στοιχείων, αλλά δεν εξαιρεί τις αποσβέσεις, και υπολογίζει 

φόρο επάνω σε αυτά τα ομαλοποιημένα κέρδη τον οποίο και λαμβάνει υπ' όψιν. Ο δείκτης NOPAT, όπως και ο δείκτης 

EBITDA,  πρέπει να προσαρμοστεί για να ενισχυθεί η ακρίβεια και η δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί ως συγκρίσιμο μέτρο 

αξιολόγησης της εύλογης απόδοσης της Εταιρείας μεταξύ χρήσεων αλλά και μεταξύ άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου. Αυτές 

οι προσαρμογές είναι αναγκαίες από τη φύση του δείκτη NOPAT (όπως και προκύπτουν τα «καθαρά λειτουργικά κέρδη») για 

να παρουσιαστεί η πραγματική ικανότητα της Εταιρείας να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα της έτσι ώστε να δημιουργήσει αποδόσεις, 

όπως και εμφανίζονται στον δείκτη ROIC. 

 

Ο δείκτης NOPAT αναλύεται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Λειτουργικά αποτελέσματα 161.398,44 443.227,51

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για: 999.999,00

Αποσβέσεις 102.022,65 94.946,35

Προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων – καθαρό (191.504,62) (540.256,88)

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 353.828,98 270.128,44

Ζημιές / (Κέρδη) από εκποιήσεις παγίων – καθαρό 12.876,65 555,40

Λοιπά μη επαναλαμβανόμενα και ειδικά έξοδα / (έσοδα) – καθαρό (98.079,24) (2.252,36)

Λοιπές προβλέψεις σε λογαριασμούς εξόδων – καθαρό 586,81 664,08

Προσαρμοσμένο EBITDA 341.129,67€       267.012,54€       
999999
999999
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Ο δείκτης καθαρά λειτουργικά αποτελέσματα μετά φόρων (NOPAT) της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 

38,96% ή €47.599,00. Οι προσαρμογές του δείκτη NOPAT είναι ταυτόσημες με αυτές του δείκτη Προσαρμοσμένου EBITDA, 

με διαφορά ότι ο δείκτης NOPAT λαμβάνει υπ’ όψιν του τις αποσβέσεις και υπολογίζει φόρους. Αν ο πραγματικός φορολογικός 

συντελεστής (αποτελέσματα προ φόρων διά φορολογικός φόρος εισοδήματος) δεν μπορεί να υπολογιστεί λόγω ζημιογόνων 

αποτελεσμάτων ή συμψηφισμού φορολογικά αναγνωριζόμενων ζημιών προηγούμενων χρήσεων, τότε χρησιμοποιείται ο 

τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής. Σημειώνεται ότι, αφού ο δείκτης NOPAT ξεκινάει από τα λειτουργικά αποτελέσματα, 

το χρηματοδοτικό κόστος – καθαρό έχει ήδη εξαιρεθεί. 

 
IC 

Το επενδυμένο κεφάλαιο (Invested Capital – «IC») προσδιορίζει τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στην Εταιρεία και 

αφορούν τη λειτουργία της. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για να υπολογισθεί το IC, όπως η ενδεδειγμένη και επίσης αυτή 

που θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει την Εταιρεία, η οποία είναι το ενεργητικό μείον τις απαιτήσεις από αναβαλλόμενους 

φόρους (εφόσον εφαρμόζονται), μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, και μείον τις μη τοκοφόρες βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

 

Ο δείκτης IC αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Το επενδυμένο κεφάλαιο (IC) της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 64,25% ή €200.732,34. (*) Οι 

προσαρμογές είναι ταυτόσημες με αυτές του δείκτη NOPAT, με εξαίρεση τα κονδύλια που αφορούν τις προβλέψεις και 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως είναι οι αποζημιώσεις προσωπικού, οι συναλλαγματικές διαφορές, και συναφή στοιχεία. 

 
ROIC 

Η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου (Return On Invested Capital – «ROIC») χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της Εταιρείας ως προς την κατανομή των κεφαλαίων της σε κερδοφόρες επενδύσεις, διότι παρουσιάζει 

την ικανότητά της να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα της, έτσι ώστε να δημιουργήσει αποδόσεις. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι 

υπολογισμού του ROIC, όπως η ενδεδειγμένη και επίσης αυτή που θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει την Εταιρεία, η οποία είναι 

το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα προ προσαρμοσμένων φόρων (NOPAT) δια το επενδυμένο κεφάλαιο (IC). 

 

Ο δείκτης ROIC έχει ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016

Λειτουργικά αποτελέσματα 161.398,44 443.227,51

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για: 999.999,00

Προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων – καθαρό (191.504,62) (540.256,88)

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 353.828,98 270.128,44

Ζημιές / (Κέρδη) από εκποιήσεις παγίων – καθαρό 12.876,65 555,40

Λοιπά μη επαναλαμβανόμενα και ειδικά έξοδα / (έσοδα) – καθαρό (98.079,24) (2.252,36)

Λοιπά μη επαναλαμβανόμενα και ειδικά έξοδα / (έσοδα) – καθαρό 586,81 664,08

Προσαρμοσμένο EBIT 239.107,02 172.066,18

Φόρος υπολογισμένος βάσει του ελληνικού φορολογικού συντελεστή 
(2017: 29% και 2016: 29%)

(69.341,04) (49.899,19)

NOPAT 169.765,99€       122.166,99€       
999999
999999

31/12/2017 31/12/2016

Ενεργητικό 955.812,45 941.543,97

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (338.229,32) (155.387,33)

Μείον: Μη τοκοφόρες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (181.565,77) (201.924,44)

Προσαρμογές ισολογισμού βάσει NOPAT (*) 77.121,78 (271.825,40)

IC 513.139,14€       312.406,80€       
999999
999999
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Βάσει εσωτερικής εκτίμησης και αξιολόγησης του κλάδου και της ελληνικής οικονομίας, εκτιμούμε πως ένα εύρωστο επίπεδο 

κύμανσης του δείκτη του ROIC είναι μεταξύ 10 με 12,5%. Αντίστοιχα, βάσει πρακτικής λογικής, ένα επίπεδο μέχρι και 2,5% 

είναι βιώσιμο αλλά οριακά υγιές: 

 
Ο δείκτης απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά (6,02)%. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

31/12/2017 31/12/2016

NOPLAT 169.765,99€       122.166,99€       

IC 513.139,14€       312.406,80€       

ROIC 33,08% 39,11%

999999

33,08%

39,11%

—

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Αποδοτικότητα

Απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου (Return On Invested Capital - ROIC)
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Αποδοτικότητα 

Ο δείκτης σχέσης των λειτουργικών εξόδων με τις πωλήσεις δείχνει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κόστους της 

Εταιρείας, διαιρώντας τα λειτουργικά έξοδα (έξοδα διοικητικής λειτουργίας συν έξοδα λειτουργίας διάθεσης) με τις πωλήσεις. 

Όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της Εταιρείας να επιβαρύνεται με όσο το δυνατόν 

λιγότερα έξοδα για κάθε πώληση που υλοποιείται: 

 
Η σχέση των λειτουργικών εξόδων με τις πωλήσεις της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά (8,84)%. 

 
Σύνοψη και πληροφόρηση (1/2) 

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί αναλυτικά εργαλεία διαχείρισης ρίσκου και οικονομικών αναλύσεων ως δικλείδες 

ασφαλείας για επικείμενους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αλλά και προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και πλήρη 

ενημέρωση της Διοίκησης και των Μετόχων της, έτσι ώστε να ενισχύσει την ικανότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να λάβει 

τις βέλτιστες και πιο διαυγείς δυνατές αποφάσεις. 

 

β) Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, τους οποίους η Εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει, είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος μεταβολής τιμών, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος αποθεμάτων, ο περιβαλλοντικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος αστικής ευθύνης, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των 

σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στην οικονομική 

€744.724,16 

€650.974,84 

€311.215,84 

€139.224,30 

€179.251,96 

€209.819,29 

18,69% 27,54% 67,42%

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Σχέση λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις

Πωλήσεις Λειτουργικά έξοδα
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κατάσταση και στην απόδοσή της. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετώπισε η Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση σχετίζονται με 

τα παρακάτω: 

 

 

Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα 
Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής ύφεσης μεταξύ του 2008-2016, κατά την οποία το πραγματικό ΑΕΠ 

μειώθηκε κατά 26,90%, η ελληνική οικονομία άρχισε να ανακάμπτει το 2016 και συνέχισε το 2017 με το πραγματικό ΑΕΠ 

να σημειώνει μικρή και συνεχή αύξηση. Ωστόσο, η ελληνική οικονομία διανύει συνεχή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης 

της οικονομικής της δραστηριότητας με παράλληλη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και αύξηση της ανεργίας, ενώ 
εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος και την κρατική 

χρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διάσωσης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αξιολογήσεις 

κινδύνου και τη διαμόρφωση τιμών στις κεφαλαιαγορές. 

 
Επιπρόσθετα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης δε φαίνεται να έχει κατορθώσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 

διατηρήσιμη και ισχυρή ανάκαμψη, με την υψηλή ανεργία, τα προγράμματα λιτότητας, τα προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα και την εντεινόμενη κρίση του δημοσίου χρέους ορισμένων χωρών να διαχέει ανασφάλεια, ενώ σε διεθνές επίπεδο 

οι πολεμικές και πολιτικές συγκρούσεις προκαλούν έντονη ανησυχία και οικονομική αβεβαιότητα. 

 

Στο πλαίσιο αυτού του δυσμενούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνει υπ’ 

όψιν τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και υιοθετεί τα απαιτούμενα μέτρα, έτσι ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις 

των προαναφερόμενων κρίσεων και προβλημάτων. 

 

Κατά την εκτίμηση της Διοίκησης, η σχετικά μικρή ελαστικότητα που χαρακτηρίζει τη ζήτηση των υπηρεσιών της Εταιρείας 

σε συνδυασμό με τη σωστή οργάνωση, την κοινή διαχείριση, τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη, την παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών και τις εξαγγελίες των αρμόδιων φορέων, αποτελούν θετικά στοιχεία ικανά για την επίτευξη των 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της. 

 

Κίνδυνος αγοράς 
Η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων μείωσης τιμών επιβάρυνε την Εταιρεία 

σημαντικά. Αναγνωρίζοντας ότι οι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη δραστηριότητα και την οικονομική 

αποτελεσματικότητα της Εταιρείας, η Διοίκηση αναθεωρεί διαρκώς το πρόγραμμα ενεργειών με στόχο να διατηρήσει και να 

επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Δεν υπάρχουν σημαντικοί συναλλαγματικοί κίνδυνοι, καθότι ο κύριος όγκος των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας 

πραγματοποιείται σε Ευρώ. Επίσης, το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασμένο σε 

Ευρώ. 

 

Κίνδυνος τιμών 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των επενδύσεών της σε οντότητες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται 

στην οικονομική θέση στην κατηγορία των θυγατρικών εταιρειών, καθώς και σε μεταβολές της αξίας των υλικών και λοιπών 

αναλώσιμων που χρησιμοποιεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών που προσφέρει.  

 

Ο κίνδυνος από την μεταβολή της αξίας των υλικών και λοιπών αναλώσιμων αντιμετωπίζεται κυρίως με την ανάλογη 

μεταβολή των τιμών πώλησης των αναλωθέντων κατά περίπτωση υλικών. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς 

ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 

 
Κίνδυνος αποθεμάτων 

Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από την κατοχή παλαιών αποθεμάτων και συνίσταται στην αδυναμία διάθεσης των αποθεμάτων 

αυτών ή στη διάθεση αυτών σε τιμές χαμηλότερες της αξίας αποτίμησής τους. Η Εταιρεία θεωρεί ότι αυτός ο κίνδυνος είναι 
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ελάχιστος δεδομένου ότι το απόθεμα της αναλώνεται και αντικαθίσταται πολύ γρήγορα, και αποτελεί μικρό μέρος του 

ενεργητικού της. 

 

Κίνδυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 37591/2031, ως Ιατρικά Απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές 

Μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 

16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 47/2001). Για πρακτικούς κυρίως λόγους, που αφορούν στον 

τρόπο διαχείρισής τους, η ΚΥΑ 37591/2031 τα κατηγοριοποιεί σε 4 κατηγορίες, ως ακολούθως: 

 

α) Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα. 

β) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ): 

    β1) αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα (ΕΙΑ-ΜΧ). 

    β2) απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα τοξικό και μολυσματικό χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ). 

    β3) απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (μη μολυσματικού χαρακτήρα) (ΕΙΑ-ΤΧ). 

γ) Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ): ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, και άλλα. 

 

Οι εργασίες που αποσκοπούν στο να καταστήσουν τα ιατρικά απόβλητα αβλαβή για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον και 

αναφέρονται στη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεσή τους συμπεριλαμβανομένης της 

εποπτείας των εργασιών αυτών. 

 

Συλλογή: Ο διαχωρισμός, η συγκέντρωση, και η τοποθέτηση των ιατρικών αποβλήτων σε κατάλληλη συσκευασία, στους 

χώρους που παράγονται, (σημεία συλλογής). 

 

Μεταφορά: Οι εργασίες μεταφοράς των ιατρικών αποβλήτων από τους χώρους της παραγωγής (σημεία συλλογής) σε 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους. 

 

Προσωρινή αποθήκευση: Η αποθήκευση των κατάλληλα συσκευασμένων ιατρικών αποβλήτων σε ειδικά σχεδιασμένο χώρο 

αποθήκευσης, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης. 

 

Επεξεργασία: Η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών διεργασιών που μεταβάλλουν τα 

χαρακτηριστικά των ιατρικών αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος τους ή οι επικίνδυνες ιδιότητές τους, να 

διευκολύνεται ο χειρισμός τους και να επιτυγχάνεται η ανάκτηση χρήσιμων υλικών ή ενέργειας. 

 

Αποτέφρωση: Η διαδικασία ξηράς οξείδωσης των ιατρικών αποβλήτων σε υψηλές θερμοκρασίες, που μειώνει το οργανικό 

και δυνάμενο να καεί κλάσμα των αποβλήτων, καθώς και άλλες τεχνικές θερμικής επεξεργασίας όπως η πυρόλυση, η 

αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσματος. 

 

Αποστείρωση: Η υγρά ή ξηρά θερμική επεξεργασία των ιατρικών αποβλήτων, ώστε αυτά να εξομοιωθούν όσον αφορά στο 

μικροβιακό τους φορτίο με τα οικιακά απορρίμματα. 

 

Τελική διάθεση: Η ελεγχόμενη απόθεση των ιατρικών αποβλήτων ή των προϊόντων επεξεργασίας τους σε κατάλληλους γι’ 

αυτό το σκοπό χώρους, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. 

 

Ο Ιπποκράτης Μαγνητική έχει καταρτίσει «Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων» που έχει εγκριθεί από το 

αρμόδιο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας (ΠΕΣΥ).  

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων αναφέρεται στη λήψη συγκεκριμένων ενεργειών, μέτρων, 

όρων και περιορισμών συμπεριλαμβανομένου και σχεδίου έκτακτης ανάγκης και άλλων μέτρων ασφαλείας, καθώς και στα 

πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα και υπεύθυνα για την εποπτεία και τήρηση των εν λόγω μέτρων, όρων και περιορισμών.  

 

Τα πρόσωπα αυτά έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης. 

 

Κίνδυνος αστικής ευθύνης 
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Η Εταιρεία διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια σε αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν τη γενική 

και την επαγγελματική αστική ευθύνη της. Ενδεχόμενος κίνδυνος να ευδοκιμήσουν αξιώσεις αποζημίωσης από ιατρικά λάθη 

αντιμετωπίζεται επαρκώς.  

 
Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και 

από τις πιστωτικές εκθέσεις από πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθεισών 

συναλλαγών. 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά κυρίως στους Πελάτες και τις λοιπές εμπορικές απαιτήσεις.  

 

Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών (Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία και Ιδιωτικές 

Ασφαλιστικές Εταιρείες).  

 

Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται κυρίως είτε τοις μετρητοίς, είτε μέσω πιστωτικών καρτών. Ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην 

είσπραξη από Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία αντιμετωπίζονται επαρκώς από τη διατήρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων ταχείας ρευστοποίησης. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών 

διαθεσίμων. Στην κλειόμενη και για την επόμενη χρήση, ο συγκεκριμένος κίνδυνος παρουσιάζεται ως ελεγχόμενος μέσω 

θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών: 
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Η καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας, που αφορά το σύνολο των εισροών / (εκροών) από 

δραστηριότητες, στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 86,51% ή €84.808,97. Ως συνέπεια, τα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκαν κατά 117,67% ή €182.841,99 και ανήλθαν σε €338.229,32 

έναντι €155.387,33 της προηγούμενης χρήσης. 

 
Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις συμβατικές 

ημερομηνίες διευθέτησης αυτών: 

€379.497,71 
€396.599,83 

€158.666,40 

€(54.659,12)

€(86.353,11)

€(40.541,79)

€(141.996,60)

€(212.213,70)

€(96.885,26)

100%
€182.841,99 

100%
€98.033,02 

100%
€21.239,35 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Καθαρή μεταβολή ταμειακών διαθεσίμων

Καθαρές εισροές / (εκροές) από                                                                                               
λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρές εισροές / (εκροές) από                                                                                               
επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρές εισροές / (εκροές) από                                                                                               
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
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Η Εταιρεία δεδομένης της έντασης και του βάθους της κρίσης παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει σε μηνιαία βάση το ταμειακό 

πρόγραμμα ρευστότητάς της αξιολογώντας τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές. 

 

Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 
Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται αν τα ίδια κεφάλαια και το μακροπρόθεσμο χρέος είναι σε θέση να καλύψουν τα 

μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας, όπως και σχετικές αναλύσεις επί αυτών. Η διαφορά μεταξύ το 

κυκλοφορούν ενεργητικό και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων συν τις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις πλην το κυκλοφορούν ενεργητικό, χρησιμοποιείται ως κεφάλαιο κίνησης. Όσο μεγαλύτερη η κάλυψη, τόσο 

περισσότερο η Εταιρεία δεν εξαρτάται από δανειοληπτικούς παράγοντες. Όταν τα ίδια κεφάλαια και οι μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, αυτό συνεπάγεται ότι αυτά 

τα κεφάλαια είναι δεσμευμένα, ως οφειλές. 

 

Το κεφάλαιο κίνησης υπολογίζεται ως εξής: 

 
Η πλεονάζουσα κάλυψη πρώτα αναλώνει τα ίδια κεφάλαια και μετά τα ξένα. 

Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 1 και 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Δάνεια —€                        —€                        —€                        —€                        

Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις

177.245,02€         —€                        —€                        177.245,02€         

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

—€                        24.180,00€           583.823,05€         608.003,05€         

Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 1 και 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Δάνεια 141.996,60€         —€                        —€                        141.996,60€         

Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις

197.523,41€         —€                        —€                        197.523,41€         

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

—€                        —€                        585.023,05€         585.023,05€         

31/12/2016

31/12/2017

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Ίδια κεφάλαια 82.313,63 (166.000,02)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 691.933,05 763.622,95

Μείον: Μη κυκλοφορούν ενεργητικό (457.080,58) (510.804,58)

Καθαρό κεφάλαιο κίνησης 317.166,10€       86.818,35€         

999999

Διαθέσιμο μέρος από: 999999

999999

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 317.166,10€       86.818,35€         

Ποσοστιαίο 100,00% 100,00%

999999
999999
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Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 265,32% ή €230.347,75, το διαθέσιμο 

μέρος από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκε κατά 265,32% ή €230.347,75. 

 
Το κεφάλαιο κίνησης εναλλακτικά υπολογίζεται και ως εξής: 

 
Το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων στην κλειόμενη χρήση υπερέβαινε το σύνολο των 

βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά €317.166,10 έναντι €86.818,35 της προηγούμενης χρήσης, αύξηση κατά 265,32% ή 

€230.347,75. 

 
Δείκτες μόχλευσης 

Οι δείκτες μόχλευσης εξετάζουν τα κεφάλαια που προέρχονται με τη μορφή χρέους (δανειακές υποχρεώσεις προς πιστωτικά 

ιδρύματα) ή και αξιολογούν την ικανότητα να εκπληρωθούν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μίας εταιρείας. Οι δείκτες 

αυτοί είναι σημαντικοί δεδομένου ότι οι εταιρείες βασίζονται σε ένα μείγμα ιδίων κεφαλαίων και χρέους για τη χρηματοδότηση 

των δραστηριοτήτων τους και είναι απαραίτητο να αναλύεται το ποσό που αφορά ξένα κεφάλαια, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η 

ικανότητα αποπληρωμής τους. Αυτοί οι δείκτες είναι γνωστοί και ως risk ή gearing ratios. 

100,00%
€317.166,10 

100,00%
€86.818,35 

—
—

—
—

—
—

—
—

100%
€317.166,10 

100%
€86.818,35 

100%
€(356.406,50)

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Διαθεσιμότητα κεφαλαίων κίνησης

Διαθέσιμο μέρος από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Διαθέσιμο μέρος από ίδια κεφάλαια

31/12/2017 31/12/2016

Κυκλοφορούν ενεργητικό 498.731,87 430.739,39

Μείον: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (181.565,77) (343.921,04)

Καθαρό κεφάλαιο κίνησης 317.166,10€       86.818,35€         

999999
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Καθαρή χρηματοοικονομική μόχλευση 

Ο δείκτης καθαρής χρηματοοικονομικής μόχλευσης (net financial leverage) δείχνει το χρέος που χρησιμοποιείται για να 

χρηματοδοτηθούν τα περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με το σκέλος της αξίας που εκπροσωπείται στην καθαρή θέση των 

Μετόχων της Εταιρείας. 

 

Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Το καθαρό χρέος 

υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως 

εμφανίζονται στην οικονομική θέση) μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 

υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια, όπως εμφανίζονται στην οικονομική θέση, συν το καθαρό χρέος. 

 

Ο δείκτης καθαρής χρηματοοικονομικής μόχλευσης αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπερκαλύπτουν το σύνολο δανείων της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό χρέος 

εμφανίζεται αρνητικό και συνεπώς δεν υφίσταται ποσοστιαία σχέση. Η καθαρή χρηματοοικονομική μόχλευση της Εταιρείας 

στην κλειόμενη χρήση είχε μηδενική μεταβολή κατά 0,00 φορές. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται: α) στη μείωση του καθαρού 

χρέους κατά €(324.838,59) λόγω μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων κατά €(141.996,60) και λόγω αύξησης των 

ταμειακών διαθεσίμων κατά €182.841,99, όπως και β) στην μείωση των συνολικά απασχολούμενων κεφαλαίων κατά 

€(76.524,94) λόγω αύξησης των ιδίων κεφαλαίων κατά €248.313,65 ως επίδραση κερδοφόρων αποτελεσμάτων. 

 
Καθαρή δανειακή μόχλευση 

Ο δείκτης καθαρής δανειακής μόχλευσης (net borrowing leverage) δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μία εταιρεία να 

εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της με την υπόθεση ότι το καθαρό χρέος και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων παρέμεναν σταθερά. 

 

Ο δείκτης καθαρής δανειακής μόχλευσης αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπερκαλύπτουν το σύνολο δανείων της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό χρέος 

εμφανίζεται αρνητικό και συνεπώς δεν υφίσταται ποσοστιαία σχέση. Η καθαρή δανειακή μόχλευση της Εταιρείας στην 

κλειόμενη χρήση είχε μηδενική μεταβολή κατά 0,00 φορές. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται: α) στη μείωση του καθαρού 

χρέους κατά €(324.838,59) λόγω μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων κατά €(141.996,60) και λόγω αύξησης των 

ταμειακών διαθεσίμων κατά €182.841,99, όπως και β) στην αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων κατά €74.117,13 ως επίδραση κερδοφόρων αποτελεσμάτων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προσαρμογές του δείκτη Προσαρμοσμένο EBITDA βρίσκονται επί της ανάλυσής του στην παράγραφο «Επιχειρηματικές 

Προοπτικές». 

31/12/2017 31/12/2016

Σύνολο δανείων — 141.996,60

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (338.229,32) (155.387,33)

Καθαρό χρέος (338.229,32) (13.390,73)

Ίδια κεφάλαια 82.313,63 (166.000,02)

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια (255.915,69)€     (179.390,75)€     

Καθαρή χρηματοοικονομική μόχλευση (Net financial leverage) —                         —                         

999999

31/12/2017 31/12/2016

Σύνολο δανείων — 141.996,60

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (338.229,32) (155.387,33)

Καθαρό χρέος (338.229,32)€     (13.390,73)€       

Προσαρμοσμένο EBITDA 341.129,67€       267.012,54€       

Καθαρή δανειακή μόχλευση (Net borrowing leverage) —                         —                         

999999
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Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ήδη δρομολογήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά ενεργειών στο πλαίσιο της περαιτέρω 

βελτίωσης της ρευστότητάς της. 

 

 

Σύνοψη και πληροφόρηση (2/2) 

Εκτιμώντας την οικονομική ανάλυση που διεξάχθηκε, η Εταιρεία συμπέρανε ότι οι στρατηγικοί στόχοι της παραμένουν 

αμετάβλητοι και θα διαμείνει προσηλωμένη στο επιχειρηματικό μοντέλο που στοχεύει στην ανάπτυξή της στην αγορά μέσω 

της αύξησης της αξίας που έχουν οι υπηρεσίες της στους πελάτες. Παρά το αντίξοο περιβάλλον, η Εταιρεία στοχεύει στην 

περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών πωλήσεών της συνεχίζοντας να επενδύει σταθερά στη χώρα και να επιδιώκει την 

ενδυνάμωση των σχέσεων της με τους πελάτες και της θέσης της στην αγορά. Θα εξακολουθεί να δίνεται βάρος στην 

αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και στη βελτίωση του, όπως και στους σχετικούς χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους. Η Εταιρεία επενδύει έχοντας ως βάση την ενίσχυση αυτών των στρατηγικών αρχών και αξιών που έχει θεσπίσει 

και σχεδιάζει την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία θετικών ταμειακών 

ροών, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω ανάπτυξη και να αυξηθεί η αξία για τους πελάτες, συνεργάτες και Μετόχους 

της. 

 

4.2. Προσδιορισμένες εύλογες αξίες που αναγνωρίστηκαν 

Ένας αριθμός των λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεων της Εταιρείας απαιτούν τη μέτρηση των εύλογων αξίων τους, 

τόσο για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. 

 

Η Εταιρεία έχει καθιερωμένο πλαίσιο ελέγχου όσον αφορά τη μέτρηση των εύλογων αξιών. Αυτό περιλαμβάνει μια ομάδα 

αποτίμησης που έχει τη γενική ευθύνη για την επίβλεψη όλων των σημαντικών μετρήσεων των εύλογων αξιών, 

συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αξιών του επιπέδου 3, και αναφέρει απευθείας στον Οικονομικό Διευθυντή. 

 

Η ομάδα αποτίμησης εξετάζει τακτικά σημαντικές μη παρατηρήσιμες παραμέτρους (δεδομένα εισαγωγής ή inputs) και 

προσαρμογές αποτίμησης. Εάν για τη μέτρηση των εύλογων αξιών χρησιμοποιούνται πληροφορίες τρίτων μερών, όπως 

προσφορές μεσιτών ή υπηρεσίες αξιολόγησης, τότε η ομάδα εκτίμησης αξιολογεί τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει 

συγκεντρώσει από τα τρίτα μέρη έτσι ώστε να υποστηρίξει το συμπέρασμα ότι οι αποτιμήσεις αυτές πληρούν τις απαιτήσεις 

των ΔΠΧA, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου ιεραρχίας εύλογης αξίας στο οποίο πρέπει να ταξινομηθούν οι αποτιμήσεις. 

 

Σημαντικά θέματα αποτίμησης αναφέρονται στους υπεύθυνους ελέγχου της Εταιρείας. 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια σύγκριση των λογιστικών και εύλογων αξιών των χρηματοοικονομικών μέσων της 

Εταιρείας, τα οποία είναι ταυτόσημα με αυτά της παραγράφου «Χρηματοοικονομικά μέσα» αλλά παρουσιάζονται με 

διαφορετική δομή για τους σκοπούς του προσδιορισμού των εύλογων αξιών και ταξινόμησης της ιεραρχίας τους. 

Χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία δεν υπάρχουν ή δεν υφίστανται εύλογες αξίες (όπως οι εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις, και δάνεια) παρουσιάζονται ίδια με τη 

λογιστική τους αξία για σκοπούς διευκόλυνσης. 
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Η συμφωνία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Χρηματοοικονομικά μέσα 
ενεργητικού:

Εμπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις        
(εξαιρουμένων στοιχείων)

60.416,03 208.270,65 60.416,03 208.270,65

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα

338.229,32 155.387,33 338.229,32 155.387,33

Επιμετρημένες αξίες 398.645,35€       363.657,98€       398.645,35€       363.657,98€       
999.999,00€       

999.999,00
999999

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

999999

Χρηματοοικονομικά μέσα 

υποχρεώσεων:
999.999,00

Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις        
(εξαιρουμένων στοιχείων)

113.467,47 136.951,96 113.467,47 136.951,96

Βραχυπρόθεσμα δάνεια — 141.996,60 — 141.996,60

Επιμετρημένες αξίες 113.467,47€       278.948,56€       113.467,47€       278.948,56€       
999.999,00€       

999999

Λογιστική αξία Εύλογη αξία

Λογιστική αξία Εύλογη αξία

 
Επιπρόσθετες πληροφορίες άμεσα σχετιζόμενες με την κατάρτιση του πίνακα των χρηματοοικονομικών μέσων βρίσκονται 

επί της σημείωσης 18. 

 

Κατά τη μέτρηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο παρατηρήσιμες παραμέτρους της αγοράς. Οι εύλογες αξίες κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα σε μια 

ιεραρχία εύλογων αξιών με βάση τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στις τεχνικές αποτίμησης ως εξής: 

 

• Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργές αγορές για ταυτόσημα περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις. 

• Επίπεδο 2: Παράμετροι εκτός των χρηματιστηριακών τιμών που συμπεριλαμβάνονται στο επίπεδο 1, οι οποίες είναι 

παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή έμμεσα (δηλαδή προέρχονται 

από τιμές). 

• Επίπεδο 3: Παράμετροι για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δε βασίζονται σε παρατηρήσιμες παραμέτρους 

της αγοράς (μη παρατηρήσιμες παράμετροι). 

 

Εάν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης 

εμπίπτουν σε διαφορετικά επίπεδα της ιεραρχίας των εύλογων αξιών, τότε η μέτρηση της εύλογης αξίας ταξινομείται στο 

σύνολο της στο ίδιο επίπεδο της ιεραρχίας των εύλογων αξιών με αυτό που έχει τη χαμηλότερου επιπέδου παράμετρο που 

είναι σημαντική σε ολόκληρη τη μέτρηση.  
 
Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά μέσα που να χρήζουν ταξινόμηση.
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5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων αναλύονται ως ακολούθως: 

Κτίρια και 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις

Μηχανήματα και 
μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 83.069,69 1.092.917,97 32.513,12 1.208.500,78

Προσθήκες 2.703,20 79.780,02 3.969,94 86.453,16

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 85.772,89 1.172.697,99 36.483,06 1.294.953,94

Προσθήκες — 50.865,04 4.451,87 55.316,91

Εκποιήσεις — (57.868,05) (200,00) (58.068,05)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 85.772,89 1.165.694,98 40.734,93 1.292.202,80

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 7.378,39 682.044,72 10.725,52 700.148,63

Προσθήκες 6.954,04 85.219,50 2.106,29 94.279,84

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 14.332,43 767.264,23 12.831,82 794.428,47

Προσθήκες 7.087,65 91.015,72 2.691,42 100.794,80

Εκποιήσεις — (42.717,98) (73,42) (42.791,40)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 21.420,09 815.561,97 15.449,82 852.431,88

Αναπόσβεστη αξία

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 71.440,46 405.433,76 23.651,24 500.525,47

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 64.352,80€         350.133,01€       25.285,11€         439.770,92€       
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6. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Οι μεταβολές των ασώματων παγίων αναλύονται ως ακολούθως: 

Λογισμικό Σύνολο

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 8.140,27 8.140,27

Προσθήκες 260,50 260,50

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 8.400,77 8.400,77

Προσθήκες 8.258,40 8.258,40

Εκποιήσεις (1.558,77) (1.558,77)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 15.100,40 15.100,40

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 4.108,62 4.108,62

Προσθήκες 666,51 666,51

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 4.775,14 4.775,14

Προσθήκες 1.227,85 1.227,85

Εκποιήσεις (1.558,76) (1.558,76)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 4.444,22 4.444,22

Αναπόσβεστη αξία

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 3.625,63 3.625,63

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 10.656,18€         10.656,18€         
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7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 4,71 4,71

Διάφορες άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.648,77 6.648,77

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.653,48€           6.653,48€           
999.999,00€       

999999  

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων και ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

8. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά,                                
ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας

1.078,69 906,41

Αποθέματα 1.078,69€           906,41€              
999.999,00€       

999999  

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο στην κλειόμενη χρήση ανήλθε σε €22.538,22 έναντι €9.204,10 

της προηγούμενης χρήσης.  

 

9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Πελάτες 34.946,47 94.547,03

Απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 1.200,00 —

Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως — 750,00

Απαιτήσεις κατά ελληνικού δημοσίου 44.147,73 38.381,91

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 6.864,48 8.755,05

Προπληρωμένα έξοδα 1.547,53 4.157,92

Προπληρωμένα έξοδα (συνδεμένων επιχειρήσεων) 1.500,00 1.500,00

Προπληρωμένα έξοδα (λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων) 50.778,00 21.997,52

Έξοδα επόμενων χρήσεων 1.034,57 137,65

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 17.405,08 69.229,88

Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες και χρεώστες — 226.493,31

Σύνολο 159.423,86 465.950,27

Μείον: Προβλέψεις απομειώσεων — (191.504,62)

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 159.423,86€       274.445,65€       
999.999,00€       

999999  

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Πελάτες 34.946,47 94.547,03

Σύνολο 34.946,47 94.547,03

Μείον: Προβλέψεις απομειώσεων — (84.614,71)

Εμπορικές απαιτήσεις 34.946,47€         9.932,32€           
999.999,00€       

999999  
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Η κίνηση των προβλέψεων για απομειώσεις που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις έχει ως εξής: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Προβλέψεις απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων έναρξης χρήσης 84.614,71 84.614,71

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων (907,37) —

Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων απομειώσεων (83.707,34) —

Προβλέψεις απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων λήξης χρήσης —€                       84.614,71€         
999.999,00€       

999999  

Οι εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες ήταν εντός της προκαθορισμένης πιστωτικής πολιτικής της Εταιρείας (έως 3 μήνες) και 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, αλλά δεν έχουν απομειωθεί, διότι αφορούσαν κατά κύριο λόγο απαιτήσεις από ασφαλιστικές 

εταιρείες και ασφαλιστικά ταμεία καθώς και περιορισμένο αριθμό πελατών οι οποίοι δεν έχουν εμφανίσει κατά το παρελθόν 

δυσμενή οικονομικά στοιχεία, έχουν ως εξής: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Ασφαλιστικά ταμεία και εταιρείες 16.126,63 (17.472,38)

Ιδιώτες 10.452,37 2.839,43

Σύνολο 26.579,00€         (14.632,95)€       
999.999,00€       

999999  

Η ενηλικίωση υπολοίπων των εμπορικών απαιτήσεων οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, αλλά δεν έχουν απομειωθεί, 

έχει ως εξής: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Από 3 έως 6 μήνες 2.424,46 1.590,13

Από 6 έως 12 μήνες 2.019,05 333,24

Πέραν του έτους 22.135,49 (16.556,32)

Ληξιπρόθεσμα αλλά μη απομειωμένα 26.579,00€         (14.632,95)€       
999.999,00€       

999999  

Η ενηλικίωση υπολοίπων των εμπορικών απαιτήσεων οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απομειωμένες, λόγω δεινής 

οικονομικής θέσης, έχει ως εξής: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Πέραν του έτους — 84.614,71

Ληξιπρόθεσμα και απομειωμένα —€                       84.614,71€         
999.999,00€       

999999  

Κατά την 31/12/2017, οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες αλλά δεν είχαν 

απομειωθεί ανέρχονταν στο ποσό των €120.120,68. Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν κατά κύριο λόγο απαιτήσεις από 

ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικά ταμεία καθώς και περιορισμένο αριθμό πελατών οι οποίοι δεν έχουν εμφανίσει κατά 

το παρελθόν δυσμενή οικονομικά στοιχεία. 
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Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 1.200,00 —

Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως — 750,00

Απαιτήσεις κατά ελληνικού δημοσίου 44.147,73 38.381,91

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 6.864,48 8.755,05

Προπληρωμένα έξοδα 1.547,53 4.157,92

Προπληρωμένα έξοδα (συνδεμένων επιχειρήσεων) 1.500,00 1.500,00

Προπληρωμένα έξοδα (λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων) 50.778,00 21.997,52

Έξοδα επόμενων χρήσεων 1.034,57 137,65

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 17.405,08 69.229,88

Επισφαλείς και επίδικοι χρεώστες — 226.493,31

Σύνολο 124.477,39 371.403,24

Μείον: Προβλέψεις απομειώσεων — (106.889,91)

Λοιπές απαιτήσεις 124.477,39€       264.513,33€       
999.999,00€       

999999  

Η κίνηση των προβλέψεων για απομειώσεις που αφορούν λοιπές απαιτήσεις έχει ως εξής: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Προβλέψεις απομειώσεων λοιπών απαιτήσεων έναρξης χρήσης 106.889,91 647.146,79

Πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων 300.000,00 29.871,56

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων (352.921,61) (270.128,44)

Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων (53.968,30) (300.000,00)

Προβλέψεις απομειώσεων λοιπών απαιτήσεων λήξης χρήσης —€                       106.889,91€       
999.999,00€       

999999  

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Ταμείο 2.274,07 835,93

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 335.955,25 154.551,40

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 338.229,32€       155.387,33€       
999.999,00€       

999999  

11. Ίδια κεφάλαια 

11.1. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

Το σύνολο των κοινών μετοχών συν των υπέρ του άρτιου έχει ως εξής: 

Κοινές μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 1.555.180,00 1.555.180,00

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 1.555.180,00€    1.555.180,00€    
999.999,00€       

999999  

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση ανήλθε σε €1.555.180,00 (155.518 μετοχές επί 

την ονομαστική τους αξία €10,00 η κάθε μία) έναντι €1.555.180,00 (155.518 μετοχές επί την ονομαστική τους αξία €10,00 

η κάθε μία) της προηγούμενης χρήσης. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως και έχουν ίσα δικαιώματα 

ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και να εισπράττουν μερίσματα. 
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11.2. Λοιπά στοιχεία της καθαρής θέσης 

Τα αποθεματικά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Τακτικό αποθεματικό 48.668,49 48.668,49

Αποθεματικά κεφάλαια 48.668,49€         48.668,49€         
999.999,00€       

999999  

Το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας ποσού €48.668,49 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κ 

2190/1920. 

 

12. Προβλέψεις παροχών προσωπικού 

Η υποχρέωση για παροχές σε εργαζομένους που προσδιορίστηκε με αναλογιστική μελέτη έχει ως εξής: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 15.546,48 14.882,40

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 8.275,55 —

Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα 586,81 664,08

Καθαρή υποχρέωση λήξης χρήσης 24.408,84€         15.546,48€         
999.999,00€       

999.999,00  

Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις έχει ως εξής: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Παρούσα αξία υποχρέωσης 24.408,84 15.546,48

Καθαρή υποχρέωση στην οικονομική θέση 24.408,84€         15.546,48€         
999.999,00€       

999.999,00

Κόστος υπηρεσίας 338,07 664,08

Χρηματοοικονομικό κόστος 248,74 —

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 8.275,55 —

Καθαρή επιβάρυνση στα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα 8.862,36€           664,08€              
999.999,00€       

999.999,00  

Η Εταιρεία λειτουργεί καθορισμένα προγράμματα εισφορών συνταξιοδότησης στην Ελλάδα βάσει των συντάξιμων αποδοχών 

και τον χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. 

 

Η πιο πρόσφατη ολοκληρωμένη αναλογιστική μελέτη συνέπεσε με την ημερομηνία αναφοράς στο τέλος του έτους. 

 

Οι μεταβολές των υποχρεώσεων από παροχές στο προσωπικό αναλύονται ως ακολούθως: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 15.546,48 14.882,40

Κόστος υπηρεσίας 338,07 664,08

Χρηματοοικονομικό κόστος 248,74 —

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 8.275,55 —

Καθαρή υποχρέωση λήξης χρήσης 24.408,84€         15.546,48€         
999.999,00€       

999999  
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13. Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Λοιπά έκτακτα γεγονότα 5.750,00 5.750,00

Λοιπές προβλέψεις 5.750,00€           5.750,00€           
999.999,00€       

999999  

14. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις 583.823,05 585.023,05

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος 
επιχειρήσεις

24.180,00 —

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 608.003,05€       585.023,05€       
999.999,00€       

999999  

15. Δάνεια 

α) Στοιχεία δανεισμού 

Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Τρέχον υπόλοιπο από χρηματοδοτικές μισθώσεις — 141.996,60

Βραχυπρόθεσμα δάνεια — 141.996,60

999.999,00

Δάνεια —€                       141.996,60€       
999.999,00€       

999999  

Για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση, οι όροι των δανείων της Εταιρείας εξυπηρετούνται πλήρως. 

 

 

β) Συμφωνία δανειακών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Η συμφωνία των δανειακών υποχρεώσεων σε σχέση με τις χρηματοροές αναλύεται ως ακολούθως: 

Σύνολο στις 

31/12/2017

Ταμειακές 

μεταβολές

Σύνολο στις 

31/12/2016

999999

Τρέχον υπόλοιπο από χρηματοδοτικές μισθώσεις — (141.996,60) 141.996,60

Συμφωνία δανείων όπως απορρέουν από τις 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

—€                       (141.996,60)€     141.996,60€       

Σύνολο στις 
31/12/2016

Ταμειακές 
μεταβολές

Σύνολο την 
1/1/2016

Τρέχον υπόλοιπο από χρηματοδοτικές μισθώσεις 141.996,60 (212.213,70) 354.210,29

Συμφωνία δανείων όπως απορρέουν από τις 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

141.996,60€       (212.213,70)€     354.210,29€       

 

16. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
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31/12/2017 31/12/2016

Προμηθευτές 26.115,43 20.247,05

Γραμμάτια πληρωτέα — 48.246,00

Προκαταβολές πελατών 55.368,11 52.561,60

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 8.409,44 8.009,85

Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις — 240,50

Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 29.016,00 —

Λοιποί πιστωτές διάφοροι 42.619,30 52.748,45

Έξοδα χρήσης δουλευμένα 15.716,74 15.469,96

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 177.245,02€       197.523,41€       
999.999,00€       

999999  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Προμηθευτές 26.115,43 20.247,05

Γραμμάτια πληρωτέα — 48.246,00

Προκαταβολές πελατών 55.368,11 52.561,60

Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις — 240,50

Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 29.016,00 —

Εμπορικές υποχρεώσεις 110.499,54€       121.295,15€       
999.999,00€       

999999  

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 8.409,44 8.009,85

Λοιποί πιστωτές διάφοροι 42.619,30 52.748,45

Έξοδα χρήσης δουλευμένα 15.716,74 15.469,96

Λοιπές υποχρεώσεις 66.745,48€         76.228,26€         
999.999,00€       
999.999,00         

 

17. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Η συμφωνία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία αναλύεται ως ακολούθως: 
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Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού 31/12/2017
Αποσβεσμένο 

κόστος
Σύνολο

999999

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (εξαιρουμένων στοιχείων) 60.416,03 60.416,03

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 338.229,32 338.229,32

Σύνολο 398.645,35€            398.645,35€            

Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού 31/12/2016
Αποσβεσμένο 

κόστος
Σύνολο

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (εξαιρουμένων στοιχείων) 208.270,65 208.270,65

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 155.387,33 155.387,33

Σύνολο 363.657,98€            363.657,98€            

Χρηματοοικονομικά μέσα υποχρεώσεων 31/12/2017
Αποσβεσμένο 

κόστος
Σύνολο

999999

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (εξαιρουμένων στοιχείων) 113.467,47 113.467,47

Βραχυπρόθεσμα δάνεια — —

Σύνολο 113.467,47€            113.467,47€            

Χρηματοοικονομικά μέσα υποχρεώσεων 31/12/2016
Αποσβεσμένο 

κόστος
Σύνολο

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (εξαιρουμένων στοιχείων) 136.951,96 136.951,96

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 141.996,60 141.996,60

Σύνολο 278.948,56€            278.948,56€            

 

Οι παραπάνω πίνακες συμπεριλαμβάνουν ανά κατηγορία μόνο τα στοιχεία που αποτελούν χρηματοοικονομικά μέσα της 

Εταιρείας, με βάση τους σχετικούς ορισμούς που παρέχονται από το ΔΛΠ 32 παράγραφο 11. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω 

ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει κατά περίπτωση με τα σχετικά παρουσιαζόμενα κονδύλια στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Τα ακόλουθα στοιχεία δεν είναι χρηματοοικονομικά μέσα: 

α) προπληρωμές / εισπραχθέντες προκαταβολές (το δικαίωμα λήψης αγαθών ή υπηρεσιών στο μέλλον, όχι μετρητά ή 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία), 

β) φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και παρόμοια στοιχεία (νόμιμα δικαιώματα ή υποχρεώσεις, μη συμβατικά) ή 

γ) αναβαλλόμενα έσοδα και υποχρεώσεις εγγυήσεων (υποχρέωση παράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών, όχι μετρητά ή 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία). 

 

Τα εξαιρούμενα στοιχεία που κατηγοριοποιούνται ως μη χρηματοοικονομικά μέσα υπάρχουν ισόποσα στους σχετικούς 

επιμέρους πίνακες ανάλυσης των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων και εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων. 

 

18. Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
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31/12/2017 31/12/2016

Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) 744.724,16 650.974,84

Πωλήσεις 744.724,16€       650.974,84€       
999.999,00€       

999999  

19. Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Κόστος αποθεμάτων 22.538,22 9.204,10

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 89.474,53 69.070,43

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 105.367,76 102.685,93

Παροχές τρίτων 51.583,45 28.353,59

Έξοδα από φόρους και τέλη 388,80 388,80

Διάφορα έξοδα 2.698,38 1.602,60

Έξοδα αποσβέσεων 94.559,56 88.696,53

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 368,94 318,79

Κόστος πωλήσεων 366.979,65€       300.320,77€       
999.999,00€       

999999  

20. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 

Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Παροχές τρίτων 2.706,09 809,73

Έξοδα από φόρους και τέλη 64,80 64,80

Διάφορα έξοδα 5.033,55 13.002,06

Έξοδα αποσβέσεων 708,76 695,40

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 8.513,20€           14.571,99€         
999.999,00€       

999999  

21. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 52.836,22 74.812,02

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 24.002,95 19.645,29

Παροχές τρίτων 12.510,11 6.263,42

Έξοδα από φόρους και τέλη 24.122,04 54.051,68

Διάφορα έξοδα 10.267,59 4.007,85

Έξοδα αποσβέσεων 6.754,33 5.554,42

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 217,87 345,29

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 130.711,10€       164.679,97€       
999.999,00€       

999999  

 

 

22. Λοιπά λειτουργικά έσοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως ακολούθως: 
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31/12/2017 31/12/2016

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.560,00 —

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 115.684,49 2.631,67

Προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων – καθαρό — 270.128,44

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 117.244,49€       272.760,11€       
999.999,00€       

999999  

Δεν υφίστανται έσοδα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως «συνήθη» και υπάγονται στην άμεση λειτουργία της Εταιρείας. 

 

23. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις — 307,20

Ζημιές από εκποιήσεις παγίων – καθαρό ανά κατηγορίες παγίων 12.876,65 555,40

Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 14.165,25 72,11

Προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων – καθαρό 162.324,36 —

Διάφορα άλλα έξοδα 5.000,00 —

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 194.366,26€       934,71€              
999.999,00€       

999999  

24. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Οι εργαζόμενοι έχουν ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016

Μισθωτοί 8 8

Απασχολούμενα άτομα 8 8
999.999,00€       

999.999,00  

Η επιβάρυνση σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό αναλύεται ως ακολούθως: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Ανάλυση αμοιβών και εξόδων προσωπικού: 999.999,00

Αμοιβές 113.074,54 98.087,91

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 29.011,21 24.510,31

Αποζημιώσεις — 21.122,73

Λοιπά έξοδα μισθοδοσίας 225,00 161,50

Προβλέψεις αποζημίωσης 586,81 664,08

Κόστος εργαζομένων 142.897,56€       144.546,53€       
999.999,00€       

999.999,00  
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25. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος αναλύεται ως ακολούθως: 

31/12/2017 31/12/2016

Τόκοι καταθέσεων 7,08 4,29

Χρηματοοικονομικά έσοδα 7,08 4,29

999.999,00

Τόκοι δανείων (πλην χρημ. μισθ.) (6.915,65) (4.297,09)

Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων — (3.737,30)

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (1.432,93) (695,43)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (8.348,58) (8.729,82)

999.999,00

Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό (8.341,50)€         (8.725,53)€         
999.999,00€       

999999  

26. Φόροι εισοδήματος 

26.1. Τρέχοντες φόροι 

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις στα συνολικά αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016

Αναβαλλόμενοι φόροι αποτελεσμάτων (101.132,36) 115.929,43

Φόροι στα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα (101.132,36)€     115.929,43€       
999.999,00€       

999.999,00  

Η συμφωνία των φόρων που υπολογίζονται επί των λογιστικών φορολογητέων κερδών και του πραγματικού φόρου 

εισοδήματος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναλύεται ως ακολούθως: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Αποτελέσματα προ φόρων 153.056,94 434.501,98

999.999,00

Φόρος υπολογισμένος βάσει του ελληνικού φορολογικού συντελεστή     
(2017: 29% και 2016: 29%)

44.386,51 126.005,57

Φορολογική επίπτωση μη εκπιπτόμενων δαπανών (145.518,87) (10.076,14)

Φόροι στα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα (101.132,36)€     115.929,43€       
999.999,00€       

999999  
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26.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Η Εταιρεία έχει επιλέξει τον συμψηφισμό των αναβαλλόμενων φόρων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις συμψηφίζονται, όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι 

εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  

 

Τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων έχουν ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8.746,06 5.962,53

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (62.517,22) (163.265,96)

Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι στην οικονομική θέση (53.771,16)€       (157.303,43)€     
999.999,00€       

999999  

Οι κινήσεις των αναβαλλόμενων φόρων έχουν ως εξής: 

999999

31/12/2017 31/12/2016

999999

Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι έναρξης χρήσης (157.303,43) (41.373,99)

Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι στα αποτελέσματα 101.132,36 (115.929,43)

Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι στα ίδια κεφάλαια 2.399,91 —

Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι λήξης χρήσης (53.771,16)€       (157.303,43)€     
999.999,00€       

999999  
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Οι χρεώσεις / (πιστώσεις) των αναβαλλόμενων φόρων ανά κατηγορία με προσωρινές διαφορές αναλύονται ως ακολούθως: 

Αποτελεσμάτων Ιδίων κεφαλαίων

999999

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως — (1.454,05) — 1.454,05

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 7.078,56 170,17 2.399,91 4.508,48

Αναγνωρισμένες λοιπές προβλέψεις 1.667,50 1.667,50 — —

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8.746,06 383,62 2.399,91 5.962,53

999999

Αποσβέσεις παγίων (62.517,22) (14.182,21) — (48.335,02)

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου — 1.537,00 — (1.537,00)

Χρηματοδοτικές μισθώσεις — 88.760,59 — (88.760,59)

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων — 24.633,36 — (24.633,36)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (62.517,22) 100.748,74 — (163.265,96)

999999

Αναγνωρισμένα ποσά (53.771,16)€       101.132,36€       2.399,91€           (157.303,43)€     
999.999,00€       
999.999,00 

999999

Αποτελεσμάτων Ιδίων κεφαλαίων

999999

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 1.454,05 — — 1.454,05

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 4.508,48 192,58 — 4.315,90

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.962,53 192,58 — 5.769,95

999.999,00 

Αποσβέσεις παγίων (πλην χρημ. μισθ.) (48.335,02) (7.128,23) — (41.206,79)

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (1.537,00) (145,00) — (1.392,00)

Χρηματοδοτικές μισθώσεις (88.760,59) (30.511,54) — (58.249,04)

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (24.633,36) (78.337,25) — 53.703,89

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (163.265,96) (116.122,02) — (47.143,94)

999999

Αναγνωρισμένα ποσά (157.303,43)€     (115.929,43)€     —€                       (41.373,99)€       
999.999,00€       
999.999,00 

Κινήσεις Σύνολο στις 

31/12/2016

Σύνολο στις 

31/12/2017

Σύνολο στις 
31/12/2016

Κινήσεις Σύνολο την 
1/1/2016

 

 

27. Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή 

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών / (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016

Αποτελέσματα μετά φόρων αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της Εταιρείας 254.189,29€         318.572,54€         

999.999,00

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 155.518 155.518

999.999,00

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 1,63€                  2,05€                  

999999  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους Μετόχους της Εταιρείας με το 

μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

 

28. Διάθεση αποτελεσμάτων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προέκυψε ότι δε 

συντρέχουν προϋποθέσεις διανομής. 

 

Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα.  

 

Στην κλειόμενη χρήση δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. 
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29. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

α) Ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες απαιτήσεις σε σχέση με νομικές απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της συνήθους 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με νομικές απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της συνήθους 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις 

φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 

του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου 

για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2011 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2017, με την επιφύλαξη 

ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που 

αυτές ορίζουν.  

 

Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει 

υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για 

την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. 

 

Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως 

προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

Ο φορολογικός έλεγχος της κλειόμενης χρήσης 2017, για την Εταιρεία, διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 

1 του άρθρου 65α του Ν 4174/2013, από τους Νόμιμους Ελεγκτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ο έλεγχος αυτός 

βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την έγκριση και 

δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως 2017. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, 

έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες και δεν αναμένεται με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της κλειόμενης 

χρήσης 2017 να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικείες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

30. Δεσμεύσεις 

Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις – η Εταιρεία ως μισθωτής 

Η Εταιρεία κατά την 31/12/2016 είχε συνάψει σύμβαση σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση του κτιρίου της έδρας της, η 

οποία λήγει το έτος 2027 (30/09/2027). 

 

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων των μη ακυρώσιμων λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016

Μέχρι 1 έτος 18.000,00 18.000,00

Μεταξύ 1 και 5 έτη 72.000,00 72.000,00

Πάνω από 5 έτη 6.000,00 24.000,00

Λειτουργικές μισθώσεις 96.000,00€         114.000,00€       
999.999,00€       

999999  
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31. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (εκτός φυσικών προσώπων) του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

— 1.504,71 — — 1.504,71 —

DATA DESIGN ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

— — — — — 240,50

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

— — 583.823,05 — — 585.023,05

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

— 1.200,00 — — — —

MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(ΜΕΝΤΙΤΡΟΝ)

24.462,21 50.778,00 53.196,00 23.921,35 21.997,52 —

Συναλλαγές με 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις
24.462,21€         53.482,71€         637.019,05€       23.921,35€         23.502,23€         585.263,55€       

31/12/2017 31/12/2016

 

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων συσσωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης 

χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 24.462,21€           23.921,35€           

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 53.482,71€           23.502,23€           

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 637.019,05€         585.263,55€         

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης —€                        750,00€               

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 40.000,00€           40.000,00€           

999999  
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32. Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς και πριν τη δημοσίευση αυτής της έκθεσης. 

 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από 74 σελίδες (δεν επιμετρώνται η πρώτη, η προτελευταία, και 

η τελευταία σελίδα που αποτελούνται από το εξώφυλλο, τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, και την ιστοσελίδα 

αντίστοιχα) είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήθηκε με ημερομηνία 10/7/2018. 

 

 

6 Ιουλίου 2018, Νίκαια 

 

 

 

Πρόεδρος 

 

 

 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Χρυσάγης Παν. Ιωάννης  Ψωμιάδου Α Μαρία Κούζας Κωνσταντίνος 

ΑΔΤ AM 218762 ΑΔΤ ΑΙ594876 ΑΔΤ AM 642368 - ΑΑ Α Τάξης 31353 
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