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Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2015 

(1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2015) 
 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01 – 

31.12.2015 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της “ΠΕΡΣΕΥΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ” την 25/04/2016 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή 

τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση της µητρικής εταιρείας, www.metropolitan-hospital.gr. 

Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να 

παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένες γενικές οικονοµικές πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
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ΈΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 
 

ΤΗΣ «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 
 
Κύριες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 43α και 108 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτά ισχύουν,  σας υποβάλλουµε στη 
Γενική Συνέλευσή σας την παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των Οικονοµικών 
Καταστάσεων της χρήσης 2015 (01/01-31/12/2015), καθώς και τις Οικονοµικές Καταστάσεις του 
Οµίλου και της Εταιρείας της χρήσεως αυτής,  όπως συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, 
Κατάσταση Ταµειακών Ροών, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Αναλυτικές Σηµειώσεις), 
καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται πληροφορίες του Οµίλου και της Εταιρείας, 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική 
κατάσταση και τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία και τις µεταβολές που επήλθαν στη χρήση 
2015 σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και  την  
επίδραση  αυτών  στις  οικονοµικές  καταστάσεις και γίνεται  περιγραφή  των  κυριότερων  κινδύνων  
και  αβεβαιοτήτων  που  ο Όµιλος και η Εταιρεία  ενδέχεται  να αντιµετωπίσουν  κατά  την  επόµενη  
οικονοµική  χρήση.  
 
Γενική Ανασκό̟ηση  
 
Οι οικονοµικές συνθήκες το 2015 υπήρξαν σηµαντικά δύσκολές λόγω παρατεταµένης ύφεσης και 
έντονης αβεβαιότητας απόρροιας των συνεχών πολιτικών εξελίξεων, της εφαρµογής τραπεζικής 
αργίας και των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, οι οποίοι ισχύουν έως και σήµερα.  Υπό αυτές 
τις πιέσεις κανένας κλάδος δεν θα µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστος.  
Ο κλάδος της Υγείας ακολούθησε και αυτός την πορεία ολόκληρης της Ελληνικής Οικονοµίας. 
Ωστόσο η δραστηριότητα της Περσεύς Υγειονοµική Μέριµνα Α.Ε. κατά την λήξασα την 
31/12/2015 χρήση παρουσίασε βελτίωση στα βασικά της µεγέθη και κυρίως στο κύκλο εργασιών 
της στα µικτά αποτελέσµατα καθώς και στα λειτουργικά της αποτελέσµατα, ως απόρροια της 
προσέλευσης αλλοδαπών ασθενών και νέων προγραµµάτων µε τις ασφαλιστικές εταιρείες.   
Καθοριστικός ανασταλτικός παράγοντας όµως για την περαιτέρω υγιή λειτουργική ανάπτυξη του 
Οµίλου αποτελεί η συνεχιζόµενη καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των 
δηµοσίων ασφαλιστικών ταµείων. Επιπλέον η εφαρµογή των εκπτώσεων και του µηχανισµού 
αυτόµατης επιστροφής (rebate και claw-back αντίστοιχα) του άρθρου 100 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 
167Α/2013) καθώς και η παράταση της εφαρµογής τους, µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2018, έχει 
δηµιουργήσει αρκετά προβλήµατα ρευστότητας στο σύνολο των συνεργαζόµενων  µε τον ΕΟΠΥΥ 
ιδιωτικών παρόχων υγείας. 
Επίσης κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο 4334/2015 
(ΦΕΚ Α 80/16-7-2015) ενεργοποιήθηκε, τον Ιούλιο του 2015 η άµεση µετάταξη του ΦΠΑ από το 
13% στο 23% στις παρεχόµενες από ιδιωτικές κλινικές υπηρεσίες υγείας δευτεροβάθµιας 
περίθαλψης, καθώς επίσης και η αλλαγή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή φορολόγησης των 
εταιρικών κερδών από 1/1/2015 από 26% σε 29%. 
 
 
Πορεία Εργασιών 
 

- Κύκλος εργασιών  
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας (προ εκπτώσεων ΕΟΠΥΥ) στη κλειόµενη χρήση 
ανήλθε σε 101,6 εκ. € και 101,5 εκ. € έναντι 84,1εκ. € και 84,05 εκ. € αντίστοιχα κατά τη 
προηγούµενη χρήση.  
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- Μικτά α̟οτελέσµατα  
Τα µικτά αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας στη κλειόµενη χρήση ανήλθαν σε 19 εκ. € 
και 18,8 εκ. € έναντι 10,8  εκ. € και 10,7 εκ. € αντίστοιχα κατά τη προηγούµενη χρήση.  

- Καθαρά Α̟οτελέσµατα ̟ρο φόρων:  
Τα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη 1,15 εκ. € και 677 
χιλ. € έναντι 831 χιλ. € και 504 χιλ. € αντίστοιχα κατά τη προηγούµενη χρήση.   

- Ανα̟όσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού:  
Τα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρείας ανέρχονται  σε 
116,6 εκ. € και 116 εκ. € περίπου και αντιστοιχούν στο 51,1 % και 45,9% του συνολικού 
ενεργητικού αντίστοιχα. 
 
 
 

- Α̟αιτήσεις και διαθέσιµα:  
Το σύνολο των απαιτήσεων, των διαθεσίµων και των αποθεµάτων υλικών του ενεργητικού του 
Οµίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε  88,5 εκ. €  και 88,3 εκ. € περίπου  και  αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 38,8% και 38,8% περίπου του συνολικού ενεργητικού αντίστοιχα.  

- Ίδια Κεφάλαια: 
Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου και της Εταιρείας ποσού 86,4 εκ. € και 85,2 εκ. € περίπου   
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 37,8%  και 37,4% του Συνολικού Παθητικού του Οµίλου και της 
Εταιρείας.  

- Έντοκες υ̟οχρεώσεις 
Οι έντοκες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε 52,5 εκ. € και 52,5 εκ. € 
αντίστοιχα αποτελώντας το 23,1% και 23,07% του συνολικού παθητικού του Οµίλου και της 
Εταιρείας.   
 
∆ιαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονοµικών µεγεθών 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονοµικών µεγεθών 
της εταιρείας και του οµίλου για την κλειόµενη χρήση και τις προηγούµενες περιόδους. 
 

Όµιλος 

Περιγραφή Χρήση 2015 Χρήση 2014 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικκό 123.014.026 123.685.715 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 104.045.093 82.936.471 

Ενεργητικά στοιχεία διακοπτόµενων δραστηριοτήτων 1.173.131 1.173.131 

Ίδια κεφάλαια 86.420.596 86.425.772 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 33.770.482 25.298.189 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 107.403.912 95.434.096 

Υποχρεώσεις διακοπτόµενων δραστηριοτήτων 637.259 637.259 

Πωλήσεις 101.630.886 84.095.168 

Μικτά Αποτελέσµατα 19.026.943 10.781.365 

ΕBITDA 11.510.396 10.260.711 

Αποτελέσµατα προ φόρων 1.148.320 830.665 

Εταιρεία 

Περιγραφή Χρήση 2015 Χρήση 2014 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικκό 123.146.857 123.814.934 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 104.473.803 83.435.656 

Ίδια κεφάλαια 85.201.015 85.501.473 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 33.748.027 25.281.546 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 108.671.618 96.467.571 

Πωλήσεις 101.577.912 84.054.970 

Μικτά Αποτελέσµατα 18.803.339 10.732.177 

ΕBITDA 11.017.070 9.921.607 

Αποτελέσµατα προ φόρων 677.425 504.472 

 
Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου και της 
Εταιρείας υπολογιζόµενοι βάσει των µεγεθών της κλειόµενης και της συγκρίσιµης χρήσης.  
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Όµιλος  

Περιγραφή 2015 2014 Σηµειώσεις 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 45,59% 39,91% Οι δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων 
που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 
ενεργητικό. Πάγιο ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 53,90% 59,52% 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 60,94% 71,21% 
Ο δείκτης  δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια 
της εταιρείας 

Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού 62,13% 58,41% Οι δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση 
της εταιρείας Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο παθητικού 37,87% 41,59% 

Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό 70,25% 69,88% 
Ο δείκτης δείχνει το βαθµό 
χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

(Ίδια κεφάλαια + Μακρ/σµες υποχρεώσεις) / Πάγιο ενεργητικό 97,71% 90,33% 

Ο δείκτης δείχνει το βαθµό 
χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από Ίδια Κεφάλαια και 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 96,87% 86,90% 

Ο δείκτης δείχνει την δυνατότητα της 
εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις της µε στοιχεία του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Αποτελέσµατα προ φόρων / Σύνολο εσόδων 1,13% 0,97% 
Ο αριθµοδείκτης απεικονίζει την συνολική 
απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα 
συνολικά της έσοδα 

Αποτελέσµατα προ φόρων / Ίδια κεφάλαια 1,33% 0,96% 
Ο αριθµοδείκτης απεικονίζει την 
αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της 
εταιρείας.  

Μικτό αποτέλεσµα / Πωλήσεις 18,72% 12,82% 
Ο αριθµοδείκτης απεικονίζει το ποσοστιαίο 
µέγεθος του µικτού κέρδους επί των 
πωλήσεων της εταιρείας. 

 
 

Εταιρεία 

Περιγραφή 2015 2014 Σηµειώσεις 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 45,90% 40,26% Οι δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων 
που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 
ενεργητικό. Πάγιο ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 54,10% 59,74% 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 59,82% 70,23% 
Ο δείκτης  δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια 
της εταιρείας 

Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού 62,57% 58,74% Οι δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση 
της εταιρείας Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο παθητικού 37,43% 41,26% 

Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό 69,19% 69,06% 
Ο δείκτης δείχνει το βαθµό 
χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

(Ίδια κεφάλαια + Μακρ/σµες υποχρεώσεις) / Πάγιο ενεργητικό 96,59% 89,47% 

Ο δείκτης δείχνει το βαθµό 
χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από Ίδια Κεφάλαια και 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 96,14% 86,49% 

Ο δείκτης δείχνει την δυνατότητα της 
εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις της µε στοιχεία του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Αποτελέσµατα προ φόρων / Σύνολο εσόδων 0,66% 0,59% 
Ο αριθµοδείκτης απεικονίζει την συνολική 
απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα 
συνολικά της έσοδα 

Αποτελέσµατα προ φόρων / Ίδια κεφάλαια 0,80% 0,59% 
Ο αριθµοδείκτης απεικονίζει την 
αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της 
εταιρείας.  

Μικτό αποτέλεσµα / Πωλήσεις 18,51% 12,77% 
Ο αριθµοδείκτης απεικονίζει το ποσοστιαίο 
µέγεθος του µικτού κέρδους επί των 
πωλήσεων της εταιρείας. 

 
 
 
Σηµαντικά γεγονότα ̟ου συνέβησαν κατά την κλειόµενη χρήση 
 
Η συνεργασία της εταιρείας µε τον ΕΟΠΥΥ κατά την τελευταία τριετία έχει δηµιουργήσει µεγάλη 
αύξηση της εισαγωγής ασθενών αυξάνοντας παράλληλα όµως και τα οφειλόµενα υπόλοιπα του 
Εθνικού Οργανισµού προς την εταιρεία. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στα αυξηµένα 
ελλείµµατα του ΕΟΠΥΥ και  στην υιοθέτηση µέτρων µονοµερών περικοπών (rebate και claw back) 
στις δαπάνες νοσηλείας µέσω νοµοθετικών ρυθµίσεων (άρθρο 100 του ν.4172/2013) και των 
µετέπειτα σχετικών Υπουργικών αποφάσεων. Παράλληλα ο ΕΟΠΥΥ εξακολουθεί να εµφανίζει 
υψηλές οφειλές προς τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας µε αποτέλεσµα οι εταιρείες του κλάδου να 
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αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα ρευστότητας και µείωση των ταµειακών τους ροών, 
δεδοµένης και της δυσχερούς πλέον τραπεζικής χρηµατοδότησης.  
 

Αναφορικά µε την υιοθέτηση µέτρων κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 100 του 
ν.4172/2013 έχουν τεθεί σε εφαρµογή τα εξής: 
α) ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (Claw-back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων 
και φυσικοθεραπείας. Βάσει του µηχανισµού, η µηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισµού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που 
παρέχονται από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
1/12 των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό, το 
οποίο αναζητείται εκ µέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους των 
ανωτέρω υπηρεσιών υγείας, υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται εντός µηνός από την 
έγγραφη ατοµική ειδοποίηση σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ.  
Το συνολικό ποσό της επιστροφής (claw-back) υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση, υπολογίζοντας τη 
διαφορά ανάµεσα στην προϋπολογισµένη και την πραγµατική δαπάνη, που προκύπτει από την 
αιτούµενη από τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές rebate και λοιπές µη 
αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισµού.  
β) η καθιέρωση κλιµακούµενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές 
εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισµένων του προς τους συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ 
ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισµού ως επιστροφή (Rebate) για 
κάθε µήνα.  
Το ποσό επιστροφής ("rebate") υπολογίζεται σε µηνιαία βάση, και αποδίδεται από τους υπόχρεους 
παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός µηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατοµική ειδοποίησή τους, 
σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ.  
Ο ΕΟΠΥΥ επιπλέον δύναται να συµψηφίζει τα παραπάνω ποσά επιστροφής ("rebate') µε ισόποσες 
οφειλές του προς τους παρόχους εντός του ίδιου ή/και του προηγούµενου έτους, όπως αυτές 
προκύπτουν από τα νόµιµα παραστατικά τους.  
 

Η εταιρία για τα ανωτέρω έχει προσφύγει µαζί µε τις υπόλοιπες ιδιωτικές κλινικές ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας κατά των Υπουργικών Αποφάσεων και των ατοµικών σηµειωµάτων για 
το rebate και το claw back που έχουν επιβληθεί επί των τιµολογίων των ιδιωτικών κλινικών προς τον 
ΕΟΠΥΥ, καθώς και κατά σχετικών αποφάσεων του ∆Σ του ΕΟΠΥΥ που επαναπροσδιορίζουν 
µονοµερώς την χρέωση συγκεκριµένων ιατρικών πράξεων προς τον ΕΟΠΥΥ από τις ιδιωτικές 
κλινικές. Ήδη έχει εκδικαστεί η απόφαση του rebate και αναµένεται η απόφαση ενώ για το claw 
back υφίσταται εκκρεµοδικία. 
 
Η συνολική επιβάρυνση για τη εταιρεία σε εφαρµογή των ως άνω αποφάσεων ανήλθε συνολικά σε 
11,6 εκ. € για τα οποία εκδόθηκαν τα σχετικά πιστωτικά τιµολόγια και υπολογίστηκαν οι σχετικές 
προβλέψεις κατά την 31.12.2015 βάσει των σχετικών γνωστοποιήσεων από τον ΕΟΠΥΥ έως την 
ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης. Εκκρεµεί η οριστικοποίηση της έκπτωσης από τον ΕΟΠΥΥ του 
β εξαµήνου του 2014, για την οποία όµως είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση λόγω µη 
γνωστοποίησης από πλευράς ΕΟΠΥΥ όλων των παραµέτρων (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά) οι 
οποίες µπορούν αξιόπιστα να οδηγήσουν σε ακριβή προσδιορισµό των αντίστοιχων ποσών.  
 
 
Τάσεις και ̟ροο̟τικές για το 2016 
 
Η παρατεταµένη κρίση της ελληνικής οικονοµίας συνεχίζει να επιδρά σηµαντικά στα αποτελέσµατα 
του κλάδου της υγείας. 
Ειδικότερα ο ταµειακός σχεδιασµός των εταιριών δοκιµάζεται από την ελλιπή χρηµατική ροή από 
τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος καταβάλει τις υποχρεώσεις του σε άτακτα χρονικά διαστήµατα και µε 
µεγάλη χρονική καθυστέρηση. Η εταιρία έχει αποφασίσει να περιορίσει την έκθεση προς τον 
ΕΟΠΥΥ αφού το ποσοστό του, επί του συνολικού τζίρου είναι το χαµηλότερο της αγοράς. 
Το σηµαντικότερο όµως πρόβληµα που αντιµετωπίζει η επιχείρηση- το οποίο ξεκίνησε το 2015 και 
συνεχίζεται µέχρι σήµερα- είναι το ανοικτό υπόλοιπο των ασθενών από την Λιβύη. Αυτό οφείλεται 
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στην ανώµαλη πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα και την καθυστέρηση διάθεσης των 
αναγκαίων κονδυλίων για την εξόφληση των οφειλών τους. 
Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την είσπραξη της οφειλής αυτής µε αλλεπάλληλα 
διαβήµατα προς τους αρµόδιους κρατικούς φορείς και την διαδοχική αποστολή στελεχών της στη 
Λιβύη για τον ίδιο σκοπό.  
 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
 

- Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της εταιρείας είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε 
έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους 
αξιολογείται ως χαµηλή.  

- Κίνδυνος ε̟ιτοκίων. 
Ο κίνδυνος των επιτοκίων είναι ο κίνδυνος που διατρέχει ο όµιλος και η εταιρεία να επιβαρυνθεί µε 
υψηλότερους χρεωστικούς τόκους δανείων εξαιτίας δυσµενών µεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. 
Ωστόσο η διοίκηση του οµίλου παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων µέσα στο 
γενικότερο κλίµα της οικονοµικής συγκυρίας που διανύουµε. Επιπλέον το σύνολο σχεδόν των 
έντοκων υποχρεώσεων της εταιρείας που αποτελεί το 100% των έντοκων υποχρεώσεων του οµίλου 
έχει µετατραπεί σε οµολογιακά δάνεια µε σταθερό µακροχρόνιο spread.  

- Πιστωτικός κίνδυνος 
Οι απαιτήσεις, τόσο της  εταιρείας όσο και των λοιπών εταιρειών που απαρτίζουν τον όµιλο για τη 
χρήση 2015 θεωρούνται εξασφαλισµένες, ενώ για εκείνες όπου υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης έχουν 
γίνει οι σχετικές προβλέψεις.   Η διοίκηση του οµίλου εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε 
στόχο την ελαχιστοποίηση των πιστωτικών απωλειών.  

- Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για 
την κάλυψη των άµεσων υποχρεώσεων της εταιρείας. Η διοίκηση του οµίλου αντιλαµβάνεται το 
κίνδυνο και τον ελέγχει διατηρώντας επαρκές κεφάλαιο κίνησης και τοποθετηµένα σε λογαριασµούς 
διαθεσίµων και σε αξιόγραφα άµεσης ρευστοποίησης. 

- Κίνδυνος α̟οθεµάτων  
Η εταιρεία και γενικότερα ο όµιλος λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να 
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές 
καταστροφές, κλοπές, κλπ. 

- Εξάρτηση α̟ό ̟ροµηθευτές 
Ο όµιλος συνεργάζεται µε πολυπληθή αριθµό προµηθευτών. ∆εν υφίσταται εξάρτηση από 
προµηθευτές. 
 
∆ιάθεση α̟οτελεσµάτων 
 
Η εταιρεία δηµοσιεύει οικονοµικές καταστάσεις βάσει των αρχών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Τα αποτελέσµατα βάσει ∆.Π.Χ.Α. µεταφέρονται στα ίδια 
κεφάλαια.  
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Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και του Οµίλου, προς και από συνδεδεµένα µέρη, 
σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει 
από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής: 
 

Περιγραφή  Όµιλος Εταιρεία 

 - Έσοδα   -  81.170 

 - Έξοδα 1.552.346 11.153.250 

 - Απαιτήσεις 4.570.960 5.465.723 

 - Υποχρεώσεις 364.521 16.155.611 

 - Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 618.624 565.864 

 - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 284.157 284.157 

 - Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης  -   -  

 
∆οµή Οµίλου  
 
Η δοµή του οµίλου κατά την 31/12/2015 έχει ως εξής. 
 

Επωνυµία  Έδρα ∆ραστηριότητα 
Ποσοστό 

Συµµετοχής  
Μέθοδος 

Ενοποίησης 
Σχέση 

Συµµετοχής 

ΠΕΡΣΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  Μητρική  -  Μητρική 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Α.Ε.

3
 

Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  100,00% Ολική Άµεση 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.
1
 Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  99,99% Ολική Άµεση 

SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED Κύπρος Επενδυτικές  100,00% Ολική Άµεση 

METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD 
4
 Κύπρος Υπηρεσίες Υγείας  100,00% Ολική Άµεση 

GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε.
2
 Ελλάδα Εµπορία ειδών ιατρικής χρήσεως  100,00% Ολική 

Άµεση-
Έµµεση 

METROPOLITAN Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε. 
5
 Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  100,00% Ολική Άµεση 

1. 
Η εταιρεία θυγατρική "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΕ" κατά την 31/12/2015 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις της θυγατρικής έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόµενες δραστηριότητες του οµίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 1.1. - 31.12.2015. 

2.
Το άµεσο και έµµεσο ποσοστό συµµετοχής της µητρικής στην θυγατρική εταιρεία "GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε." είναι 30% και 70% αντίστοιχα. Το 

έµµεσο ποσοστό προκύπτει από τη συµµετοχή κατά 100% της µητρικής στην θυγατρική εταιρεία "SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED" η οποία συµµετέχει  
στο κεφάλαιο της "GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε" κατά 70%. 

3.
 Η θυγατρική εταιρεία "∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ" κατά την 31/12/2015 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις της θυγατρικής έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόµενες δραστηριότητες του οµίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 1.1. - 31.12.2015. 

4
Η θυγατρική εταιρεία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" κατά την 31/12/2015 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 

της θυγατρικής έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόµενες δραστηριότητες του οµίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χρήσης 
1.1. - 31.12.2015. 

5
Στη διάρκεια της προηγούµενης χρήσης 2014 ιδρύθηκε η εταιρεία " METROPOLITAN Ι∆ΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε" µε καταβεβληµµένο κεφάλαιο 5.000 €, 

στη οποία η µητρική εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100% και περιλήφθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου. Η έδρα της θυγατρικής 
εταιρείας είναι στο νοµό Αττικής και ο σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.  

 
 
Σηµαντικά γεγονότα ̟ου συνέβησαν α̟ό τη λήξη της χρήσης µέχρι σήµερα 
 
∆ε συνέβησαν αλλά σηµαντικά γεγονότα, από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2015 έως την 
ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσης, πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
Ύ̟αρξη υ̟οκαταστηµάτων 
 
Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήµατα. 
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Κοινωνικός α̟ολογισµός 

 

Στην εταιρεία απασχολήθηκαν 953 άτοµα µε  σχέση εξαρτηµένης εργασίας στη χρήση 2015 και 
συνολικά καταβλήθηκαν για µισθούς, ηµεροµίσθια, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που 
αφορούν στο προσωπικό € 25 εκ. Το αντίστοιχο ποσό για τη χρήση του 2014 ήταν € 25,5 εκ. 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού του οµίλου και της εταιρείας στη κλειόµενη και τη 

προηγούµενη χρήση έχει ως εξής: 

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού: 31/12/2015 31/12/2014 

Όµιλος 958 935   

Εταιρεία 953                      929 

 
 

Ν. Φάληρο, 25 Απριλίου 2016 
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 

 
O Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ 
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ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΎ ΕΛΕΓΚΤΉ ΛΟΓΙΣΤΉ 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ” 
 
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Εταιρικών και Ενο̟οιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΟΡΕΩΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και 
ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις εταιρικές και 
ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενο̟οιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 
για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης 
της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια 
αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 
δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν 
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη 
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χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έµφαση Θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 6.12.1 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου 
περιγράφεται το θέµα αναφορικά µε την απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των ποσών επιστροφής (rebate) 
και της αυτόµατης επιστροφής (claw-back) για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας, της προσφυγής 
της εταιρείας στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά των Υπουργικών αποφάσεων και των ατοµικών 
σηµειωµάτων για το rebate και claw-back, καθώς και για την αδυναµία αξιόπιστης πρόβλεψης 
εκπτώσεων προς τον ΕΟΠΥΥ για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, λόγω µη γνωστοποίησης όλων 
των παραµέτρων από πλευράς Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Επίσης για τις λοιπές απαιτήσεις από το δηµόσιο 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ι.Κ.Α, λοιπά Ταµεία), παρότι έχουν δηµιουργηθεί καταρχήν επαρκείς προβλέψεις για 
επισφαλείς απαιτήσεις συνολικά, λόγω των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία αυτών 
των φορέων, υφίσταται κίνδυνος επιπλέον απωλειών που δεν µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Στη 
γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε τα θέµατα αυτά.  
 
Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α), 108 και 37 του  
κ.ν.2190/1920. 
 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

∆ηµήτρης Ντζανάτος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 
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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2015 
 
1.1 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

 
Όµιλος       

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Σηµειώσεις 31.12.2015 31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 5.1 116.642.878 121.160.847 

Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς 
 

0 0 

Άύλα στοιχεία ενεργητικού 5.2 1.974.370 2.035.030 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 5.3 0 0 

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 
 

0 0 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 5.5 156.793 0 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 5.4 4.074.808 325.429 

∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις 
 

0 0 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 5.6 165.177 164.409 

  
123.014.026 123.685.715 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Αποθέµατα 5.7 3.506.361 3.796.934 

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 5.8 65.491.470 50.116.165 

Λοιπές Απαιτήσεις 5.9 10.370.228 11.360.944 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.10 5.149.644 1.255.320 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.11 19.527.390 16.407.108 

  
104.045.093 82.936.471 

    
Σύνολο ενεργητικού από συνεχιζόµενες δραστηριότητες   227.059.119 206.622.186 

Ενεργητικά στοιχεία διακοπτόµενων δραστηριοτήτων 
 

1.173.131 1.173.131 

Σύνολο ενεργητικού   228.232.250 207.795.317 

    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

   
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 

   
Μετοχικό κεφάλαιο 5.12 83.319.000 83.319.000 

Υπέρ το άρτιο 5.13 4.453.511 4.481.591 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 5.14 5.101.606 5.139.802 

Λοιπά αποθεµατικά 5.15 442.269 442.269 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 5.16 (6.895.667) (6.956.767) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόµενων στους µετόχους 
 

86.420.719 86.425.895 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 
 

(123) (123) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

86.420.596 86.425.772 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
   

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

0 81.874 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

5.17 1.594.665 1.621.777 

∆ανειακές υποχρεώσεις 5.18 26.907.240 20.775.036 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.19 5.268.577 2.819.502 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 
 

33.770.482 25.298.189 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
   

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 5.20 51.317.353 44.771.242 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.21 2.500.187 959.174 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.22 22.874.470 23.817.341 

Μακροπρόθεσµα δάνεια υπό ρύθµιση 
 

0 0 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.23 30.401.901 25.576.339 

Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 5.24 310.000 310.000 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 
 

107.403.912 95.434.096 

Σύνολο υποχρεώσεων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
 

141.174.394 120.732.286 

Σύνολο υποχρεώσεων από διακοπτόµενες δραστηριότητες 
 

637.259 637.259 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

141.811.653 121.369.545 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   228.232.250 207.795.317 
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Εταιρεία       

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Σηµειώσεις 31.12.2015 31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 5.1 116.598.998 121.112.278 

Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς 
 

0 0 

Άύλα στοιχεία ενεργητικού 5.2 1.974.370 2.034.824 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 5.3 183.205 181.205 

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 
 

0 0 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 5.5 153.511 0 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 5.4 4.074.808 325.429 

∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις 
 

0 0 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 5.6 161.966 161.198 

  
123.146.857 123.814.934 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Αποθέµατα 5.7 3.286.453 3.654.374 

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 5.8 65.506.492 50.074.872 

Λοιπές Απαιτήσεις 5.9 11.039.828 12.113.580 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.10 5.149.644 1.255.320 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.11 19.491.386 16.337.511 

  
104.473.803 83.435.656 

    
Σύνολο ενεργητικού   227.620.660 207.250.590 

    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

  
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 

   
Μετοχικό κεφάλαιο 5.12 83.319.000 83.319.000 

Υπέρ το άρτιο 5.13 4.453.511 4.481.591 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 5.14 5.101.606 5.139.802 

Λοιπά αποθεµατικά 5.15 442.269 442.269 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 5.16 (8.115.372) (7.881.189) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  85.201.015 85.501.473 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

  
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

  
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  0 85.061 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 5.17 1.572.210 1.601.947 

∆ανειακές υποχρεώσεις 5.18 26.907.240 20.775.036 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.19 5.268.577 2.819.502 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων  33.748.027 25.281.546 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  
  

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 5.20 52.812.557 45.857.931 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.21 2.190.663 899.633 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.22 22.874.470 23.817.341 

Μακροπρόθεσµα δάνεια υπό ρύθµιση  0 0 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.23 30.533.927 25.632.666 

Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 5.24 260.000 260.000 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  108.671.618 96.467.571 

Σύνολο υποχρεώσεων  142.419.645 121.749.117 

 
 

  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  227.620.660 207.250.590 
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1.2 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

Όµιλος   Σύνολο 
∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες 
Συνεχιζόµενες 

∆ραστηριότητες 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σηµειώσεις 
01.01 - 

31.12.2015 
01.01 - 

31.12.2015 
01.01 - 

31.12.2015 
ποσά σε € 

    
Πωλήσεις 5.25 101.630.886 0 101.630.886 

Κόστος Πωληθέντων 5.26 82.603.943 0 82.603.943 

Μικτά Αποτελέσµατα   19.026.943 0 19.026.943 

Μείον: Ποσά µηχανισµών επιστροφής Rebate & Claw back 5.36 11.597.188 0 11.597.188 

Λοιπά έσοδα  5.27 388.520 0 388.520 

Έξοδα ανάπτυξης 5.28 1.060.657 0 1.060.657 

Έξοδα διοίκησης 5.29 1.187.302 0 1.187.302 

Λοιπά έξοδα  5.30 1.128.108 0 1.128.108 

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 

  4.442.209 0 4.442.209 

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 

  11.510.396 0 11.510.396 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 5.31 13.697 0 13.697 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  5.32 3.139.396 0 3.139.396 

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσµατα 5.33 (168.189) 0 (168.189) 

Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων   1.148.320 0 1.148.320 

Φόροι 5.34 (1.087.221) 
 

(1.087.221) 

Καθαρά Κέρδη (Ζηµιές) µετά Φόρων    61.100 0 61.100 

Κατανέµονται σε: 
    

Ιδιοκτήτες µητρικής   61.100 0 61.100 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές   0 0 0 

     
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Σηµειώσεις 

01.01 - 
31.12.2015 

01.01 - 
31.12.2015 

01.01 - 
31.12.2015 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 5.35 (38.196) 0 (38.196) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   22.904 0 22.904 

Κατανέµονται σε:     
  

Ιδιοκτήτες µητρικής 
 

22.904 0 22.904 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές   0 0 0 
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Όµιλος   Σύνολο 
∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες 
Συνεχιζόµενες 

∆ραστηριότητες 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σηµειώσεις 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2014 

ποσά σε € 
    

Πωλήσεις 
 

84.095.168 0 84.095.168 

Κόστος Πωληθέντων 
 

73.313.803 0 73.313.803 

Μικτά Αποτελέσµατα   10.781.365 0 10.781.365 

Μείον: Ποσά µηχανισµών επιστροφής Rebate & Claw back 
 

4.713.545 0 4.713.545 

Λοιπά έσοδα  
 1.074.019 0 1.074.019 

Έξοδα ανάπτυξης 
 1.015.273 0 1.015.273 

Έξοδα διοίκησης 
 1.128.081 0 1.128.081 

Λοιπά έξοδα  
 1.421.397 0 1.421.397 

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 

  3.577.088 0 3.577.088 

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 

  10.260.711 0 10.260.711 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
 

293.207 0 293.207 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  
 

2.763.486 0 2.763.486 

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσµατα 
 

(276.143) 0 -276.143 

Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων   830.665 0 830.665 

Φόροι 
 

(727.353) 0 (727.353) 

Καθαρά Κέρδη (Ζηµιές) µετά Φόρων    103.312 0 103.312 

Κατανέµονται σε: 
    

Ιδιοκτήτες µητρικής   103.312 0 103.312 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές   0 0 0 

     
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Σηµειώσεις 

01.01 - 
31.12.2014 

01.01 - 
31.12.2014 

01.01 - 
31.12.2014 

Λοιπά συνολικά έσοδα   (494.779) 0 (494.779) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   (391.468) 0 (391.468) 

Κατανέµονται σε:     
  

Ιδιοκτήτες µητρικής 
 

(391.468) 0 (391.468) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές   0 0 0 

 

 

Εταιρεία       

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σηµειώσεις 
01.01 - 

31.12.2015 
01.01 - 

31.12.2014 

ποσά σε € 
   

Πωλήσεις 5.25 101.577.912 84.054.970 

Κόστος Πωληθέντων 5.26 82.774.573 73.322.793 

Μικτά Αποτελέσµατα   18.803.339 10.732.177 

Μείον: Ποσά µηχανισµών επιστροφής Rebate - Claw back 5.36 11.597.188 4.713.545 

Λοιπά έσοδα  5.27 468.151 795.717 

Έξοδα έρευνας / ανάπτυξης 5.28 1.216.979 1.146.457 

Έξοδα διοίκησης 5.29 1.362.290 1.273.841 

Λοιπά έξοδα  5.30 1.124.542 1.143.917 

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 

  3.970.492 3.250.134 

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 

  11.017.070 9.921.607 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 5.31 13.693 293.196 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  5.32 3.138.571 2.762.715 

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσµατα 5.33 (168.189) (276.143) 

Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων   677.425 504.472 

Φόροι 5.34 (911.607) (631.027) 

Κέρδη (Ζηµιές) µετά φόρων   (234.182) (126.555) 

    

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Σηµειώσεις 
01.01 - 

31.12.2015 
01.01 - 

31.12.2014 

Λοιπά συνολικά έσοδα           5.35 (38.196) (494.779) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   (272.378) (621.334) 
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1.3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά 

εύλογης αξίας

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

σε νέο

ΣΥΝΟΛΟ ∆ικαιώµατα 

Μειοψηφίας

ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 83.319.000 4.488.083 5.161.367 422.985 (6.598.367) 86.793.069 (123) 86.792.946

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0 0 (494.779) 0 103.312 (391.468) 0 (391.468)

Αύξηση / (µείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου 0 (6.492) 0 0 0 (6.492) 0 (6.492)

∆ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης 2013 0 0 0 0 0 0 0 0

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό 0 0 0 0 0 0 0 0

∆ιαφορά από συγχώνευση θυγατρικής 0 0 473.214 19.284 (461.712) 30.786 0 30.786

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος 0 (6.492) (21.565) 19.284 (358.400) (367.174) 0 (367.174)

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 83.319.000 4.481.591 5.139.802 442.269 (6.956.767) 86.425.895 (123) 86.425.772

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0 0 (38.196) 0 61.100 22.904 0 22.904

Αύξηση / (µείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου 0 (28.080) 0 0 0 (28.080) 0 (28.080)

∆ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης 2014 0 0 0 0 0 0 0 0

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό 0 0 0 0 0 0 0 0

∆ιαφορά από συγχώνευση θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 0 0

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος 0 (28.080) (38.196) 0 61.100 (5.176) 0 (5.176)

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 83.319.000 4.453.511 5.101.606 442.269 (6.895.667) 86.420.719 (123) 86.420.596

Όµιλος

 

 

 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
σε νέο

ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 83.319.000 4.488.083 5.161.367 422.985 (7.292.923) 86.098.513

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0 0 (494.779) 0 (126.555) (621.334)

Αύξηση / (µείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου 0 (6.492) 0 0 0 (6.492)

∆ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης 2013 0 0 0 0 0 0

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό 0 0 0 0 0 0

∆ιαφορά από συγχώνευση θυγατρικής 0 0 473.214 19.284 (461.712) 30.786

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος 0 (6.492) (21.565) 19.284 (588.267) (597.040)

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 83.319.000 4.481.591 5.139.802 442.269 (7.881.189) 85.501.473

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0 0 (38.196) 0 (234.182) (272.378)

Αύξηση / (µείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου 0 (28.080) 0 0 0 (28.080)

∆ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης 2014 0 0 0 0 0 0

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό 0 0 0 0 0 0

∆ιαφορά από συγχώνευση θυγατρικής 0 0 0 0 0 0

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος 0 (28.080) (38.196) 0 (234.182) (300.458)

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 83.319.000 4.453.511 5.101.606 442.269 (8.115.372) 85.201.015

Εταιρεία 
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1.4 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 

  

Όµιλος     

Κατάσταση Ταµειακών Ροών 01.01-31.12.2015 
01.01-

31.12.2014 
Λειτουργικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από απαιτήσεις  72.112.801 85.335.241 

Πληρωµές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης  (63.827.644) (60.420.081) 

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων (278.459) (1.141.128) 

Τόκοι πληρωθέντες  (3.139.396) (2.763.486) 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.867.302 21.010.546 

   
Επενδυτικές δραστηριότητες  

  
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων παγίων (1.649.289) (2.815.896) 

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άϋλων παγίων 4.730 827.498 

Πληρωµές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιογράφων) (4.082.200) (250.081) 

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιογράφων) 81.893 277.338 

Τόκοι εισπραχθέντες  13.697 293.207 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.631.168) (1.667.935) 

   
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

  
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου (28.080) (6.492) 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 22.010.000 4.140.000 

Εξοφλήσεις δανείων (16.820.666) (7.423.335) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (940.449) (1.384.244) 

Μερίσµατα πληρωθέντα (336.656) (713.696) 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.884.148 (5.387.767) 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
περιόδου  
(α)+(β)+(γ) 

3.120.282 13.954.845 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 16.407.108 2.452.263 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 19.527.390 16.407.108 

 

 



 

Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης 2015 20 

 

Εταιρεία     

Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
01.01-

31.12.2015 
01.01-

31.12.2014 
Λειτουργικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από απαιτήσεις  72.332.822 86.224.349 

Πληρωµές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης  (64.087.647) (61.427.468) 

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων (220.419) (1.052.019) 

Τόκοι πληρωθέντες  (3.138.571) (2.762.715) 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.886.185 20.982.148 

   
Επενδυτικές δραστηριότητες  

  
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων παγίων (1.628.480) (2.811.455) 

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άϋλων παγίων 635 827.498 

Πληρωµές για την αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ. (2.000) (5.000) 

Πληρωµές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιογράφων) (4.082.200) (250.081) 

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιογράφων) 81.893 277.338 

Τόκοι εισπραχθέντες  13.693 293.196 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.616.459) (1.668.503) 

   
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

  
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου (28.080) (6.492) 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 22.010.000 4.140.000 

Εξοφλήσεις δανείων (16.820.666) (7.423.335) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (940.449) (1.384.244) 

Μερίσµατα πληρωθέντα (336.656) (713.696) 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.884.148 (5.387.767) 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου  
(α)+(β)+(γ) 

3.153.874 13.925.878 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 16.337.511 2.411.634 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 19.491.386 16.337.511 
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2. ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ 
 
2.1 Η Εταιρεία 
 

2.1.1 Προφίλ 
Η εταιρεία ‘‘ΠΕΡΣΕΥΣ ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ’’, ιδρύθηκε το έτος 1999 
(Φ.Ε.Κ.9383/25.11.1999).  Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ∆ήµο Πειραιά, επί 
της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 9 στο Νέο Φάληρο. 
Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε Αριθµό Μητρώου 
43858/102/Β/99/128 και η διάρκεια ζωής της ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη από την 15η 
Νοεµβρίου 1999. 
 
Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι: 

- Η διοίκηση, εκµετάλλευση και λειτουργία κάθε είδους νοµίµως λειτουργούντων ιδιωτικών 
νοσηλευτικών µονάδων, όπως επίσης και κάθε είδους φορέων µέριµνας, φροντίδας και 
προστασία εν γένει της υγείας, φορέων ενδονοσοκοµειακής περίθαλψης και διάγνωσης, έρευνας 
και πρόληψης παθήσεων, που λειτουργούν εντός των πλαισίων της ισχύουσας εκάστοτε 
νοµοθεσίας. 

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί: 
α) Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες συµβούλων για τις άνω περιπτώσεις. 
β) Να αναλαµβάνει αντιπροσωπείες οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού, συναφών µε το σκοπό 
της εταιρείας. 
γ) Να µεταφέρει είδη µε ίδια ή ξένα µεταφορικά µέσα. 
δ) Να εισάγει και εξάγει έτοιµα συναφή προϊόντα και πρώτες ύλες. 
ε) Να οργανώνει σεµινάρια και διαλέξεις µε θέµατα σχετικά µε το σκοπό της εταιρείας. 
στ) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε 
εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται µε άλλες εταιρίες. 
ζ) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο. 
η) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή νοσηλευτικές µονάδες, οπουδήποτε. 
θ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή 
σκοπό. 
ι) Να αγοράζει ή να ενοικιάζει τεχνικό εξοπλισµό για εκµετάλλευση µε εκµίσθωση ή οποιοδήποτε 
άλλο πρόσφορο τρόπο. 
ια) Να αγοράζει και µισθώνει οποιαδήποτε µεταφορικά µέσα, τεχνολογικό εξοπλισµό και υπηρεσίες. 
ιβ) Να αγοράζει µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο, µεταπωλεί ή µισθώνει ακίνητα ή µεταφορικά µέσα. 
ιγ) Να εµπορεύεται, αγοράζει και πωλεί, επισκευάζει, εισάγει και εξάγει πάσης φύσεως ιατρικά και 
συναφή µε αυτά µηχανήµατα, είδη και εργαλεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές εµπόρευµα. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει στα τέλη Ιουνίου 2017 
συγκροτείται από: 

1. Θεοχαράκης Βασίλειος – Πρόεδρος του ∆.Σ. 
2. Κούµπας Γεώργιος – Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 
3. Σπυρίδης ∆ηµήτριος - ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
4. Γεωργάνας Γεώργιος – Μέλος του ∆.Σ. 
5. Γιαλούρης Μιχαήλ – Μέλος του ∆.Σ. 
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης – Μέλος του ∆.Σ. 
7. Αλεξανδρής  Θεοφάνης – Μέλος του ∆.Σ. 
8. Μπαχάς Μάριος – Μέλος του ∆.Σ. 
9. Παναγόπουλος Περικλής – Μέλος του ∆.Σ. 
10. Ρολόγης ∆ηµήτριος – Μέλος του ∆.Σ. 
11. Τσάτσος Αλέξανδρος – Μέλος του ∆.Σ. 

 
Η εταιρεία έχει στην εκµετάλλευσή της νοσοκοµείο «Metropolitan Hospital» 
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Οι εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου Metropolitan βρίσκονται στην παραλιακή λεωφόρο στο Νέο 
Φάληρο. Το Νοσοκοµείου αποτελείται από 239 κλίνες και καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες και 
διαγνωστικά εργαστήρια. Το Νοσοκοµείου Metropolitan του Οµίλου «ΠΕΡΣΕΥΣ Υγειονοµική 
Μέριµνα Α.Ε.» δηµιουργήθηκε από συντελεστές µε πολυδιάστατη πείρα στην παροχή υπηρεσιών 
υγείας. Η µετοχική σύνθεση του Οµίλου αποτελείται από διακεκριµένους επιχειρηµατίες και 
θεσµικούς επενδυτές, managers υγείας µε πολυετή εµπειρία στο χώρο της υγειονοµικής µέριµνας, 
καθώς και από διακεκριµένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Με την ανάπτυξη και των άλλων κλινικών καθώς και την επέκτασή του σε άλλες περιοχές της χώρας, 
ο Όµιλος ΠΕΡΣΕΥΣ επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα Υγείας (Integrated 
Delivery System) το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες υγείας σε όλα τα επίπεδα. 

 

2.1.2 Εγκαταστάσεις – Εξοπλισµός 
Πρωταρχικός στόχος όλων των συντελεστών του Οµίλου είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών 
προδιαγραφών, µε σεβασµό προς τους ασθενείς. Ο Όµιλος ΠΕΡΣΕΥΣ δεν θεωρεί την υψηλή 
ποιότητα των υπηρεσιών του πολυτέλεια, αλλά βασική υποχρέωση προς τους ασθενείς. 
Για το λόγο αυτό, πλαισίωσε τους ιατρούς µε εξοπλισµό και διαγνωστικά µέσα τελευταίας 
τεχνολογίας, ώστε να µπορούν απρόσκοπτα να παρέχουν στους ασθενείς υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας. 
Το νοσοκοµείο διαθέτει υπερσύγχρονα διαγνωστικά µέσα, που ελαχιστοποιούν το χρόνο εξέτασης, 
καθώς και τα ποσοστά επεµβατικών πράξεων. Για παράδειγµα, µε τα µηχανήµατα νέας γενιάς που 
διαθέτει το Νοσοκοµείο, θα µπορούν να αποφευχθούν επεµβατικές πράξεις. 

 

2.1.3 Ιατροί 
Το Metropolitan Hospital στελεχώνεται από διακεκριµένους ιατρούς της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, οι οποίοι πλαισιώνονται από εξειδικευµένο και πεπειραµένο νοσηλευτικό και διοικητικό 
προσωπικό. 
Πρέπει να αναφερθεί ότι, ήδη έχουν ορισθεί διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, µε στόχο τη διαρκή 
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και τη συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού, τόσο σε 
θέµατα εξυπηρέτησης ασθενών, όσο και σε σύγχρονες µεθόδους θεραπείας. 

 

2.1.4 Ειδικότητες 
Αγγειοχειρουργοί  
Νευρολόγοι  
Πυρηνικοί ιατροί  
Αιµατολόγοι  
Νευροχειρουργοί  
Τµήµα διαβήτη παχυσαρκίας και 
µεταβολισµού  
Γαστρεντερολόγοι  
Ογκολόγοι χειρουργοί  
Γναθοχειρουργοί  
Ορθοπεδικοί  
Χειρουργοί ενδοκρινών αδένων  
Οδοντίατροι  
Ουρολόγοι  
Χειρουργοί µαστού  
Ενδοκρινολόγοι  
Οφθαλµίατροι  

Ωτορινολαρυγγολόγοι  
Επεµβατικοί ακτινολόγοι  
Παθολόγοι  
∆ερµατολόγοι  
Θωρακοχειρουργοί  
Παιδίατροι  
Αλλεργιολόγοι  
Καρδιολόγοι  
Πλαστικοί χειρουργοί  
Ρευµατολόγοι  
Καρδιοχειρουργοί  
Πνευµονολόγοι  
Παιδοχειρουργοί  
Γυναικολόγοι 
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2.1.5 Νοσηλευτική υπηρεσία 
Η ∆ιεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Ν.Υ), του θεραπευτηρίου Metropolitan οργανώθηκε και 
λειτουργεί µε βάση τους κανόνες της σύγχρονης Νοσηλευτικής Επιστήµης που εφαρµόζονται σε 
εφάµιλλες σύγχρονες κλινικές της Ευρώπης και της Αµερικής. 
Στόχος της ∆ιεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Ν.Υ) του θεραπευτηρίου Metropolitan είναι 
η παροχή υψηλής Νοσηλευτικής φροντίδας προς τον ασθενή αλλά και η συνεχής επαγγελµατική 
πρόοδο και ανάπτυξη του νοσηλευτικού προσωπικού. 
Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, τα στελέχη του Metropolitan που διαθέτουν διακεκριµένη 
επαγγελµατική και επιστηµονική εµπειρία, επιλέχτηκαν µε αυστηρά κριτήρια. Όλα τα τµήµατα 
στελεχώθηκαν µε νοσηλευτικό προσωπικό βάσει διεθνών δεικτών. 
Η εργασία για κάθε κατηγορία του νοσηλευτικού προσωπικού διεκπεραιώνεται βάσει 
καθηκοντολογίου, το οποίο τηρείται αυστηρώς. Η νοσηλευτική φροντίδα εξασφαλίζεται µε γραπτές 
διαδικασίες, που συντάσσονται ύστερα από λεπτοµερή µελέτη και ανάλυση πρόσφατων ερευνητικών 
δεδοµένων από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία µε απώτερο σκοπό την παροχή 
ολοκληρωµένης φροντίδας. 
Η νοσηλευτική φροντίδα διεκπεραιώνεται και εξασφαλίζεται µε προγραµµατισµένους ετήσιους 
στόχους που οργανώνονται από τη ∆ιεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Ν.Υ) του 
θεραπευτηρίου Metropolitan. 
Η νοσηλευτική αποτελεί σύνθεση επιστηµονικών γνώσεων, τεχνικών εφαρµογών και ανθρωπιστικής 
συµπεριφοράς, για το λόγο αυτό σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράµµατα που έχουν ως κεντρικό άξονα 
τη γνώση µε την παράλληλη κλινική εφαρµογή οργανώνονται από τη ∆ιεύθυνση της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας (Ν.Υ). 
Στα πλαίσια της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης του προσωπικού η Νοσηλευτική Υπηρεσία (Ν.Υ), 
θέσπισε τα κάτωθι : 

• Κλινικό εκπαιδευτή  
• Γενική κλινική Επιβλέπουσα για θέµατα εκπαίδευσης 
• Επιτροπή Νοσηλευτικών Θεµάτων (Ε.Ν.Θ), που ασχολείται µε θέµατα που αφορούν στην 

Βασική Υποδοµή της Νοσηλευτικής και των Ειδικοτήτων αυτής. 
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία (Ν.Υ) έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής 
γνώσης οργανώνει τα εξής εκπαιδευτικά προγράµµατα: 

• Ετήσια σεµινάρια συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης. 
• Σεµινάρια Βασικής και Εξειδικευµένης Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. 
• Ενηµερωτικά προγράµµατα Ενηµέρωσης και Καθοδήγησης νέο-προσληφθέντος 

προσωπικού. 
• Νοσοκοµειακό Πληροφοριακό Σύστηµα που εξυπηρετεί τις δραστηριότητες της 

Σύγχρονης Νοσηλευτικής. 
• Πρόγραµµα ανταλλαγής σπουδαστών για πρακτική εξάσκηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
• H αξιολόγηση του προσωπικού αποτελεί στόχο του θεραπευτηρίου Metropolitan µε 

βράβευση των αριστούχων µε χρηµατική αµοιβή.  

 

2.1.6 Τιµολογιακή πολιτική 
Στόχος µας είναι οι ασθενείς και οι ιατροί του Θεραπευτηρίου µας να µην αντιµετωπίζουν 
τιµολογιακούς περιορισµούς. 
Σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, έχουµε δηµιουργήσει τιµοκατάλογο υπηρεσιών ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
και προσιτό στο ευρύ κοινό και ταυτόχρονα διαµορφώσαµε πακέτα επεµβάσεων υπό τη µορφή του 
κλειστού νοσηλίου για τις πιο συχνές επεµβάσεις όλων των ιατρικών ειδικοτήτων. 
Επίσης, το Metropolitan Hospital έχει διαθέσει µεγάλο ποσοστό των κλινών του στα δηµόσια 
ασφαλιστικά ταµεία (ΕΟΠΥΥ, ΙΚΑ, ∆ηµόσιο, ΟΑΕΕ, ∆ΕΗ, Οίκος Ναύτου κ.λπ.), δίνοντας τη 
δυνατότητα παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών στους ασθενείς κάνοντας χρήση του δηµόσιου 
ασφαλιστικού φορέα. 
Τέλος, το Metropolitan Hospital έχει σύµβαση µε όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, 
δίνοντας τη δυνατότητα παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών στους ασθενείς µε ιδιωτική ασφάλεια, σε 
ένα ειδικά διαµορφωµένο περιβάλλον. 
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2.1.7 Νοσηλευτικές µονάδες 
Το Νοσοκοµείο διαθέτει 239 κλίνες, που κατανέµονται στους νοσηλευτικούς ορόφους σε όλες τις 
κατηγορίες δωµατίων, από σουίτες έως τετράκλινα. Όλα τα δωµάτια διαθέτουν υπερσύγχρονο 
ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισµό και ευχάριστη θέα στη θάλασσα. 
Επίσης, διαθέτει: 

• Τµήµα Βραχείας Νοσηλείας (One-Day Clinic) 16 κλινών και τµήµα βραχείας 
Ογκολογικής Νοσηλείας 36 κλινών. 

• 2 Μονάδες Εντατικές Θεραπείας (Χειρουργική και Καρδιολογική) σύνολο 20 κλινών 
• 16 κλίνες αυξηµένης φροντίδας (Step Down Unit)  
• Χειρουργεία 
• Αναισθησιολογικό Τµήµα 
• Αίθουσα Ανάνηψης 

Το Νοσοκοµείο διαθέτει 16 υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες, εξοπλισµένες σύµφωνα µε 
διεθνή πρότυπα (αντιβακτηριδιακές επιφάνειες, θετική πίεση, ακτινοπροστασία, κλπ) και µε τη 
δυνατότητα µετακίνησης της χειρουργικής κλίνης, κατά τη διάρκεια της επέµβασης, µε προφορική 
εντολή του χειρουργού (voice recognition). 
Τα χειρουργεία είναι εξοπλισµένα µε δύο φορητά µηχανήµατα ακτινοσκόπησης, µε τεχνολογία road 
mapping, συνδυάζοντας παράλληλα τη µέγιστη απόδοση µε την ελάχιστη δόση ακτινοβολίας, τα 
µόνα µε ακτινοπροστασία στην Ελλάδα. 
Επίσης, µε το συγκεκριµένο εξοπλισµό γίνεται και αρχειοθέτηση εικόνων. 

 

2.1.8 Εξωτερικά ιατρεία 
Τα Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν όλο το 24ωρο και καλύπτουν όλο το φάσµα ιατρικών 
ειδικοτήτων και διαγνωστικών εργαστηρίων. 
Τα Εξωτερικά Ιατρεία συµπεριλαµβάνουν ένα άρτια εξοπλισµένο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών 
επανδρωµένο µε πεπειραµένο και εξειδικευµένο προσωπικό. 
Τέλος, το Νοσοκοµείο διαθέτει δύο ασθενοφόρα κινητές µονάδες για την γρήγορη µεταφορά των 
ασθενών στο Νοσοκοµείο εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 

2.2 Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, είναι οι Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου και αφορούν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 
µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2015. Η ∆ιοίκηση του οµίλου είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των 
οικονοµικών καταστάσεων µε τρόπο ώστε να δίνουν µια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής 
κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών της 
µητρικής και των θυγατρικών της εταιρειών.  
Συνέπεια των παραπάνω η ∆ιοίκηση του οµίλου είναι υπεύθυνη να: 

− επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) και τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρµόζει πάγια, 

− επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές πολιτικές οι οποίες συµβάλλουν στην ακριβοδίκαιη 
παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσµάτων 
και των ταµειακών ροών, όπου κάποιο θέµα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερµηνεία, 
και να τις εφαρµόζει πάγια,  

− διενεργεί λογικές εκτιµήσεις όπου απαιτείται, 

− συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, αφού αυτό είναι το νόµισµα στο οποίο 
καταγράφονται οι συναλλαγές. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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2.2.1 Σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων 
Κατά την εκτίµηση της ∆ιοίκησης δεν υπάρχει ένδειξη που να αµφισβητεί την ορθότητα εφαρµογής 
της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Συνεπώς, οι συνηµµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις ατοµικές και ενοποιηµένες έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας. Σηµειώνεται, ότι η διοίκηση έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι 
οικονοµικές καταστάσεις στο σύνολό τους, παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση, τη 
χρηµατοοικονοµική επίδοση και τις ταµιακές ροές της εταιρείας και του οµίλου. 

 
2.3 ∆οµή του Οµίλου 

 

Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, 
είναι οι εξής:  
 

Επωνυµία  Έδρα ∆ραστηριότητα 
Ποσοστό 

Συµµετοχής  
Μέθοδος 

Ενοποίησης 
Σχέση 

Συµµετοχής 

ΠΕΡΣΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  Μητρική  -  Μητρική 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
3
 Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  100,00% Ολική Άµεση 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.
1
 Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  99,99% Ολική Άµεση 

SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED Κύπρος Επενδυτικές  100,00% Ολική Άµεση 

METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD 
4
 Κύπρος Υπηρεσίες Υγείας  100,00% Ολική Άµεση 

GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε.
2
 Ελλάδα Εµπορία ειδών ιατρικής χρήσεως  100,00% Ολική Άµεση-Έµµεση 

METROPOLITAN Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε. 
5
 Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  100,00% Ολική Άµεση 

1. 
Η εταιρεία θυγατρική "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΕ" κατά την 31/12/2015 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις της θυγατρικής έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόµενες δραστηριότητες του οµίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά τη 
διάρκεια της χρήσης 1.1. - 31.12.2015. 

2.
Το άµεσο και έµµεσο ποσοστό συµµετοχής της µητρικής στην θυγατρική εταιρεία "GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε." είναι 30% και 70% αντίστοιχα. 

Το έµµεσο ποσοστό προκύπτει από τη συµµετοχή κατά 100% της µητρικής στην θυγατρική εταιρεία "SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED" η οποία 
συµµετέχει  στο κεφάλαιο της "GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε" κατά 70%. 

3.
 Η θυγατρική εταιρεία "∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ" κατά την 31/12/2015 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις της θυγατρικής έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόµενες δραστηριότητες του οµίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά τη 
διάρκεια της χρήσης 1.1. - 31.12.2015. 

4
Η θυγατρική εταιρεία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" κατά την 31/12/2015 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις της θυγατρικής έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόµενες δραστηριότητες του οµίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά τη 
διάρκεια της χρήσης 1.1. - 31.12.2015. 

5
Στη διάρκεια της προηγούµενης χρήσης 2014 ιδρύθηκε η εταιρεία " METROPOLITAN Ι∆ΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε" µε καταβεβληµµένο κεφάλαιο 5.000 €, 

στη οποία η µητρική εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100% και περιλήφθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου. Η έδρα της θυγατρικής 
εταιρείας είναι στο νοµό Αττικής και ο σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.  

 
Η θυγατρική εταιρεία «∆ιαγνωστικό Καρδιολογικό Κέντρο Πειραιά ΑΕ» τελεί κατά την 31.12.2015 
υπό εκκαθάριση και δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά την  διάρκεια της κλειόµενης χρήσης. Τα 
στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εν λόγω θυγατρικής παρουσιάζονται διακεκριµένα στα 
στοιχεία των διακοπτόµενων δραστηριοτήτων των οικονοµικών καταστάσεων του οµίλου. Επιπλέον 
η αξία κτήσης της συµµετοχής από τη µητρική εταιρεία είναι αποµειωµένη στο σύνολό της κατά την 
31.12.2015.    
Η θυγατρική εταιρεία «METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" κατά την 31/12/2015 
τελεί υπό εκκαθάριση και δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά την  διάρκεια της κλειόµενης 
χρήσης. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εν λόγω θυγατρικής παρουσιάζονται 
διακεκριµένα στα στοιχεία των διακοπτόµενων δραστηριοτήτων των οικονοµικών καταστάσεων του 
οµίλου. Επιπλέον η αξία κτήσης της συµµετοχής από τη µητρική εταιρεία είναι αποµειωµένη στο 
σύνολό της κατά την 31.12.2015. 
Η εταιρεία θυγατρική "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΕ" κατά την 
31/12/2015 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής 
έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόµενες δραστηριότητες του οµίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε 
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.1. - 31.12.2015. Επιπλέον η αξία κτήσης της 
συµµετοχής είναι αποµειωµένη στο σύνολό της κατά την 31.12.2015. 
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Στη διάρκεια της χρήσης 2014 ιδρύθηκε η εταιρεία " METROPOLITAN Ι∆ΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε" µε καταβεβληµένο κεφάλαιο 5.000 €, στη οποία η µητρική εταιρεία 
συµµετέχει µε ποσοστό 100% και περιλήφθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 
οµίλου. Η έδρα της θυγατρικής εταιρείας είναι στο νοµό Αττικής και ο σκοπός της είναι η παροχή 
υπηρεσιών υγείας. 
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3. ΒΆΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ 
 

3.1 Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη ∆ιοίκηση µε βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής 
«∆ΠΧΑ») και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «∆ΛΠ»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EΚ) αριθ. 1606/ 2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερµηνειών τους, 
όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB.  
Η περίοδος εφαρµογής κάθε ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ ορίζεται από τους σχετικούς κανονισµούς που εκδίδει η 
αρµόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων βάσει ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων,  
αρχών και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού,  
την αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων, καθώς και την καταχώριση των εσόδων και εξόδων στις  
οικονοµικές καταστάσεις.   
Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 
αρχών της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της.  
 
3.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων 
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους 
είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή µεταγενέστερα. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύ̟ων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2015) 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από µία 
σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις 
στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. 
Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 1: Η έννοια των 
υφιστάµενων ∆ΠΧΑ, ∆ΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ∆ΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρµογής της 
παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ∆ΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του 
∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόµηση των 
ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν 
αναµένεται να έχει καµία. 

• Τρο̟ο̟οίηση στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές 

εργαζοµένων» (για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014) 

Το Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο 
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» µε τίτλο Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές 
Εργαζοµένων (Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή σε εισφορές 
εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός της 
τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιµετώπιση για τις εισφορές που είναι 
ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που 



 

Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης 2015 28 

υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύ̟ων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου 

ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από µία 
σειρά προσαρµογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις 
στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. 
Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των 
προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου ανταλλάγµατος 
σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του 
συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του 
ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 7: 
Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ∆ΛΠ 16/∆ΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής – 
αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: Βασικά ∆ιευθυντικά 
Στελέχη. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις ενοποιηµένες/εταιρικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Τρο̟ο̟οίηση στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισµένου σκοπού τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27 
«Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Με την παρούσα 
τροποποίηση, µία εταιρεία έχει την επιλογή να επιµετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριµένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Ο 
Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου 
του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.  

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύ̟ων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέµβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από µία 
σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις 
στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν 
νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις 
µεθόδους της Πώλησης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις υπηρεσίας και εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 
7 στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ∆ΛΠ 34: 
Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν 
αναµένεται να έχει καµία.  

• Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρ̟οφόρες Φυτείες» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η 
χρηµατοοικονοµικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι 
οι καρποφόρες φυτείες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα 
πρέπει να λογιστικοποιούνται µε το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς οι 
τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 αντί 
του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο 
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εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.  

• Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισµός των α̟οκτήσεων συµµετοχών σε 

α̟ό κοινού λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης 
συµµετοχής σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία οικονοµική οντότητα και 
διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν 
αναµένεται να έχει καµία. 

• Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστο̟οιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις 
παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις 
οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ο Όµιλος θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν 
αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε Α̟οδεκτές 

Μεθόδους Α̟οσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38. Το 
∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών 
οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει 
ότι η χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δηµιουργούνται από µια 
δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους 
παράγοντες και όχι την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο 
περιουσιακό στοιχείο. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.  

 

3.3 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων 
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα 
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:  

• ∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» ( εφαρµογή για τις 

ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάµεσου αυτού 
προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών των εταιρειών  
που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε 
ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και την 
τιµολόγηση  των συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων οικονοµικής οντότητας. Ο Όµιλος θα 
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εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και 
δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού µεταξύ ενός Ε̟ενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινο̟ραξίας του» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού «Πωλήσεις ή 
Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 
Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρµόζεται από 
τις οικονοµικές οντότητες µελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που 
πραγµατοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016. Προγενέστερη 
εφαρµογή επιτρέπεται, µε απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.  Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Ε̟ενδυτικές οντότητες: 

Εφαρµόζοντας την εξαίρεση α̟ό την Ενο̟οίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε 
τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των 
προτύπων. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.  Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της 

αναβαλλόµενης φορολογικής α̟αίτησης για µη ̟ραγµατο̟οιηµένες ζηµιές” (εφαρµόζεται 

για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Ο 
στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισµό των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες από χρεόγραφα 
που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα α̟ό Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι 
πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από 
τις αρχές των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο 
έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18  Έσοδα, ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικές συµβάσεις και κάποιες 
διερµηνείες που είναι σχετιζόµενες µε τα έσοδα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµογή για τις ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν 

την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε 
το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την 
επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για αναµενόµενες ζηµιές από αποµείωση και επίσης µια 
ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
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επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν 
αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δηµοσίευσε το νέο Πρότυπο, ∆ΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου 
του IASB  ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 
εφαρµόζουν  και τα δύο µέρη σε µια σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτή») και ο 
προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή πληροφοριών για τις µισθώσεις µε τον τρόπο που 
πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο µισθωτής θα πρέπει να 
αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Ο 
Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου 
του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
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4. ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΚΑΙ ΜΈΘΟ∆ΟΙ 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των 
συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν 
εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 
4.1 Βάση Ενοποίησης  
 
Ε̟ενδύσεις σε Θυγατρικές ε̟ιχειρήσεις: Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ασκείται 
έλεγχος από τον Όµιλο. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα 
κατά το χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να 
στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται 
πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να 
ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος παύει να υφίσταται.  
 
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς. Το κόστος 
κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των τυχόν 
µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της 
ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε τη συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα 
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία 
επιχειρηµατική συνένωση επιµετρούνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του 
ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που 
αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από 
την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα 
αποτελέσµατα.  
 
Τα έσοδα και τα έξοδα της θυγατρικής συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις: (α) από την ηµεροµηνία της απόκτησης (β) µέχρι την ηµεροµηνία που η µητρική παύει 
να ελέγχει τη θυγατρική. Το κέρδος ή η ζηµία αποδίδεται στη µητρική εταιρεία και τα δικαιώµατα 
µειοψηφίας. Επειδή αµφότερα είναι ίδια κεφάλαια, το ποσό που αποδίδεται στα δικαιώµατα 
µειοψηφίας δεν αποτελεί έσοδο ή έξοδο. 
 
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοεταιρικές συναλλαγές, που συµπεριλαµβάνουν έσοδα, έξοδα και 
µερίσµατα, απαλείφονται πλήρως. Κέρδη και ζηµίες από ενδοεταιρικές συναλλαγές, που 
αναγνωρίζονται σε περιουσιακά στοιχεία, όπως αποθέµατα και πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
απαλείφονται πλήρως. Τυχόν  ενδοεταιρικές ζηµίες εξετάζονται κατά πόσο υποδηλώνουν αποµείωση 
αξίας η οποία, σε αυτήν την περίπτωση αναγνωρίζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της που χρησιµοποιούνται 
για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, καταρτίζονται µε την ίδια 
ηµεροµηνία αναφοράς. 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται χρησιµοποιώντας οµοιόµορφες λογιστικές 
πολιτικές για όµοιες συναλλαγές και άλλα γεγονότα, σε όµοιες συνθήκες. Όποτε απαιτείται, οι 
λογιστικές αρχές των θυγατρικών να τροποποιούνται ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν 
υιοθετηθεί από τον Όµιλο.   
 
Η µητρική Εταιρεία στις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις, λογιστικοποιεί τις επενδύσεις σε 
θυγατρικές στο κόστος κτήσης µείον τυχόν αποµείωση. 
  
Ε̟ενδύσεις σε Συγγενείς ε̟ιχειρήσεις: Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος έχει 
ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει όταν το ποσοστό συµµετοχής κυµαίνεται 
µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος 
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κτήσεως. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις περιλαµβάνει και την 
υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης). 
 
Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή στις ζηµιές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µετά την εξαγορά 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των απ’ ευθείας µεταβολών των αποθεµατικών 
µετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη 
λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το µερίδιο του 
Οµίλου επί των ζηµιών µιας συνδεδεµένης υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συνδεδεµένη, δεν 
αναγνωρίζονται επιπλέον ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω 
δεσµεύσεις για λογαριασµό της συνδεδεµένης. 
 
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, αλλά λαµβάνονται υπόψη ως ένδειξη 
αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον 
Όµιλο.    
 

4.2 Λειτουργικοί τοµείς 
 

Ως λειτουργικός τοµέας για την εταιρεία και τον όµιλο θεωρείται κάθε συστατικό µέρος του οποίου 
τα αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τη ∆ιοίκηση για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε 
την κατανοµή πόρων στον τοµέα και την εκτίµηση της αποδόσεώς του.  
Η εταιρεία δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α 8 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά 
τοµέα».  

 
4.3 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Μία Ενσώµατη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιµάται στο κόστος της. Το κόστος 
µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης προκύπτει από:  
α)το αρχικό κόστος και τυχόν, β) κόστη βελτίωσης, γ) κόστη αντικατάστασης δ) κόστη συντήρησης 
σε ειδικές περιπτώσεις. 
Το Αρχικό Κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης περιλαµβάνει: α) το συνολικό καθαρό κόστος 
απόκτησης, β) τα κόστη µεταφοράς και συναρµολόγησης µέχρι να γίνει λειτουργική, γ) τυχόν 
κεφαλαιοποιηµένο κόστος δανεισµού, δ) εκτιµούµενα κόστη αποσυναρµολόγησης και 
αποκατάστασης. 
Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος µείον τις αποσβέσεις και τις 
προβλέψεις, η κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων «Λοιπός εξοπλισµός».  
Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρµογής βάσει εύλογης αξίας που 
προκύπτει µετά από σχετική µελέτη ανεξάρτητων εκτιµητών, οι κατηγορίες ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων α) εδαφικές εκτάσεις, β) κτίρια. 
Για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις χρησιµοποιείται η ευθεία µέθοδος απόσβεσης. 
Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται αναφέρονται σε επόµενη παράγραφο που γίνεται 
λόγος για τις γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις». 
 

4.4 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 

Επενδύσεις σε Ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία 
περιλαµβάνονται η γη, τα κτίρια ή τα µέρη κτιρίων είτε και τα δύο) τα οποία κατέχονται (είτε µέσω 
αγοράς, είτε µέσω χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης) από τον Όµιλο, είτε για να αποκοµίζει 
µισθώµατα από την εκµίσθωσή τους, είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου), είτε 
και για τα δύο, και δεν κατέχονται για: (α) να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή ή στην προµήθεια 
υλικών / υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς και (β) για πώληση κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών της επιχείρησης. 
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Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα επιµετρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης συµπεριλαµβανοµένων και των 
εξόδων συναλλαγής.  
Μεταγενέστερα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία καθορίζεται από 
ανεξάρτητους εκτιµητές, µε επαρκή εµπειρία σχετικά µε την τοποθεσία και τη φύση της επένδυσης 
σε ακίνητο. 
Η λογιστική αξία που αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου αντικατοπτρίζει τις 
συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού.  
Κάθε κέρδος ή ζηµιά που προκύπτει από µεταβολή στην εύλογη αξία της επένδυσης, συνιστά 
αποτέλεσµα και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης που προκύπτει. Μεταφορές προς την 
κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα γίνονται µόνο όταν υπάρχει µεταβολή στη χρήση αυτών, που 
αποδεικνύεται από το πέρας της ιδιοχρησιµοποίησης από τον Όµιλο, από το πέρας της κατασκευής 
ή αξιοποίησης µίας λειτουργικής µίσθωσης σε τρίτο. 
Μεταφορές ακινήτων από την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα γίνονται µόνο όταν υπάρχει 
µεταβολή χρήσης αυτών, που αποδεικνύεται από την έναρξη της ιδιοχρησιµοποίησης από τον 
Όµιλο ή την έναρξη της αξιοποίησης µε σκοπό την πώληση.  
Για µία µεταφορά από την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα που απεικονίζεται στην εύλογη 
αξία και τον χαρακτηρισµό του ως ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο ή ως αποθέµατα, τεκµαρτό 
κόστος του ακινήτου για µεταγενέστερη λογιστική αντιµετώπιση αποτελεί η εύλογη αξία του κατά 
την ηµεροµηνία της µεταβολής της χρήσης. Αν ένα ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο µεταφερθεί στην 
κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα, ο Όµιλος εφαρµόζει τον λογιστικό χειρισµό που ορίζει το 
∆ΛΠ 16 µέχρι την ηµεροµηνία της αλλαγής χρήσης. Για µία µεταφορά ενός παγίου που είχε 
χαρακτηριστεί ως αποθέµατα στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα κάθε διαφορά µεταξύ της 
εύλογης αξίας του ακινήτου κατά αυτήν την ηµεροµηνία και της προηγούµενης λογιστικής αξίας 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Όταν ο Όµιλος ολοκληρώνει την κατασκευή ή αξιοποίηση µιας 
ιδιοκατασκευαζόµενης επένδυσης σε ακίνητα κάθε διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας του ακινήτου 
κατά αυτήν την ηµεροµηνία και της προηγούµενης λογιστικής αξίας πρέπει να αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα. 
Μία επένδυση σε ακίνητα διαγράφεται (απαλείφεται από τον ισολογισµό) κατά τη διάθεση ή όταν η 
επένδυση αποσύρεται µονίµως από τη χρήση και δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από 
τη διάθεσή της. 
Έσοδα και έξοδα από επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα ή λοιπά έξοδα 
αντίστοιχα. 
Τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα 
αφορούν στη διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο της απόσυρσης ή της 
διάθεσης. 

 
4.5 Άυλα στοιχεία ενεργητικού    
 
Υ̟εραξία 
Σε κάθε περίπτωση συνένωσης του Οµίλου µε άλλη επιχείρηση (απόκτηση συµµετοχής), την 
ηµεροµηνία της απόκτησης, ο Όµιλος αναγνωρίζει την υπεραξία που αποκτήθηκε κατά τη συνένωση 
επιχειρήσεων ως περιουσιακό στοιχείο. Η υπεραξία επιµετράται ως το κόστος της συνένωσης το 
οποίο υπερβάλλει την αξία της συµµετοχής του Οµίλου στην καθαρή εύλογη αξία των 
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων της 
αποκτώµενης επιχείρησης. 
 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει µία καταβολή του αποκτώντος εν όψει µελλοντικών οικονοµικών 
ωφελειών από περιουσιακά στοιχεία που δεν δύνανται να προσδιοριστούν µεµονωµένα και να 
αναγνωριστούν ξεχωριστά. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, ο Όµιλος επιµετρά την υπεραξία στο κόστος της µείον οποιωνδήποτε 
σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. Σε ετήσια βάση εξετάζονται τυχόν ενδείξεις για αποµείωση αξίας ή 
και πιο συχνά αν τα γεγονότα ή οι µεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι θα µπορούσε να 
αποµειωθεί η αξία. 
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Έξοδα ανά̟τυξης 
Τα έξοδα ανάπτυξης που αναγνωρίζονται ως ασώµατες ακινητοποιήσεις, αφορούν έξοδα που 
προκύπτουν στα πλαίσια υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων, σχετίζονται µε τον σχεδιασµό 
και δοκιµές νέων ή βελτιωµένων προϊόντων ή µεθόδων παραγωγής και είναι πιθανό να προσφέρουν 
στον Όµιλο µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, λαµβάνοντας υπ’όψη το βαθµό της εµπορικής 
βιωσιµότητάς τους και εφόσον το κόστος µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. 
 
Τα υπόλοιπα, εκτός των ανωτέρω, έξοδα ανάπτυξης όπως και τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως 
έξοδα της χρήσης. Έξοδα ανάπτυξης τα οποία σε προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις είχαν 
καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν καταχωρούνται σαν ασώµατες ακινητοποιήσεις σε µεταγενέστερη 
οικονοµική χρήση.  
 
Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται από την εκκίνηση της εµπορικής 
παραγωγής του προϊόντος, µέσα στην περίοδο των αναµενόµενων ωφελειών του προϊόντος. 
 
Η διοίκηση αναγνωρίζει ένα έξοδο, ως έξοδο ανάπτυξης εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα: 

− Μπορεί να αποδειχθεί η δυνατότητα τεχνικής αξιοποίησης του προϊόντος ή της 
διαδικασίας. 

− Η εταιρεία προτίθεται να παράγει και να εµπορευθεί ή να χρησιµοποιήσει το προϊόν ή τη 
διαδικασία. 

− Μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει αγορά για το προϊόν ή τη διαδικασία ή ότι αυτά θα είναι 
χρήσιµα για την εταιρεία στην περίπτωση που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αντί να 
πωληθούν, και 

− Υπάρχουν επαρκείς πόροι, ή µπορεί να αποδειχθεί ή διαθεσιµότητά τους για την 
ολοκλήρωση του προγράµµατος και την εµπορία ή χρήση του προϊόντος ή της 
διαδικασίας.  

Τα έξοδα ανάπτυξης δεν υπερβαίνουν το ποσό που πιθανολογείται ότι θα καλυφθεί από τα σχετικά 
µελλοντικά οφέλη (οικονοµικά) µετά την αφαίρεση των περαιτέρω δαπανών ανάπτυξης του σχετικού 
κόστους παραγωγής και των εξόδων διάθεσης και διοίκησης που συνδέονται άµεσα µε την εµπορία 
του προϊόντος 
 
Λοι̟ά άυλα στοιχεία  
Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν την αξία των λογισµικών προγραµµάτων που 
χρησιµοποιεί ο Όµιλος στις διάφορες λειτουργίες του. Το κόστος λογισµικού περιλαµβάνει το 
κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων. Το κόστος των αδειών για τη χρήση λογισµικού 
κεφαλαιοποιείται µε βάση το κόστος κτήσης και ανάπτυξης του συγκεκριµένου λογισµικού. 

 
4.6 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε 
µια άλλη επιχείρηση.  
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµούνται σε κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα 
συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική ηµεροµηνία 
αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς. 
 
Χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία α̟οτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 
α̟οτελεσµάτων  
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

− Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται µε σκοπό να πουληθούν σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα ή αν έχουν χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. 

− Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην 
εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στα αποτελέσµατα. 
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Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε 
εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα 
µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.  
 
∆άνεια και α̟αιτήσεις 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία 
αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:  

− Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων.  

− Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή 
δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 
ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή 
υπηρεσιών. 

− Προπληρωθέντα  έξοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση 
µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. 

− Απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις. 

− Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά 
από το κράτος.  

− Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη 
µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών πάγιων στοιχείων.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις µε τακτή λήξη αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, ενώ τα ∆άνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιµώνται 
στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα.  
 
∆ιαθέσιµα ̟ρος ̟ώληση χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
ανωτέρω. 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία τους. Κέρδος ή ζηµία επί διαθέσιµου προς πώληση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζηµίες αποµείωσης και 
συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες, έως ότου παύσει η αναγνώριση του χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση, το σωρευτικό κέρδος ή η σωρευτική ζηµία που είχε 
προηγουµένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα θα ανακαταταχθεί από τα ίδια κεφάλαια στα 
αποτελέσµατα ως προσαρµογή από ανακατάταξη. Οι τυχόν ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα.  
Ειδικά, η αποτίµηση των συµµετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να εκτιµηθεί 
αξιόπιστα αποτιµώνται στο κόστος. Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές 
ζήτησης. Γα τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση 
τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που 
διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις 
πραγµατικές συνθήκες του εκδότη. 
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς ο όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί 
αποµείωση. 
 
Χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις 
Περιλαµβάνει τις συµβατικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται για: 

− Παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη 
επιχείρηση. 

− Ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη επιχείρηση, µε όρους πιθανά δυσµενείς. 
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− Μια σύµβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί µε συµµετοχικό τίτλο της 
επιχείρησης και είναι: (α) ένα µη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη ή 
ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει µεταβλητό αριθµό ιδίων συµµετοχικών τίτλων της 
επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί µε κάθε άλλο τρόπο εκτός από την 
ανταλλαγή ενός καθορισµένου χρηµατικού ποσού ή άλλης χρηµατοοικονοµικής απαίτησης µε 
ένα καθορισµένο αριθµό συµµετοχικών τίτλων της επιχείρησης. 

Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
τους µείον τα έξοδα που είναι άµεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριµένης συναλλαγής. Ως 
εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταµειακή εισροή από την έκδοση του µέσου ή η 
εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη δηµιουργία της υποχρέωσης. 
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µέσω 
αποτελεσµάτων), στις οποίες δεν εµπίπτουν οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρησιµοποίηση της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
Τα έξοδα δανεισµού (τόκοι και λοιπά έξοδα), που αφορούν άµεσα την απόκτηση, κατασκευή ή 
παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, προσαυξάνουν το κόστος αυτών των στοιχείων, µέχρι αυτά να 
είναι έτοιµα για τη χρήση που έχει προβλεφθεί για τον καθένα ή να είναι έτοιµα για πώληση. Τυχόν 
έσοδα από τόκους ή λοιπά έσοδα από την προσωρινή επένδυση του προϊόντος δανείων που έχουν 
ληφθεί για τον πιο πάνω σκοπό, µειώνουν αντίστοιχα τα κόστη δανεισµού που κεφαλαιοποιούνται. 
Όλα τα λοιπά έξοδα δανεισµού (τόκοι και συναφή έξοδα) µεταφέρονται στα αποτελέσµατα της 
περιόδου που αυτά πραγµατοποιούνται. 

 
4.7 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη µικρότερη αξία ανάµεσα στο κόστος κτήσης τους και στην καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία τους. Το κόστος για τα αγαθά που αγοράζονται από τρίτους, προσδιορίζεται 
από την τιµολογιακή αξία του αγαθού πλέον κάθε άµεσο έξοδο που αφορά το αγαθό µέχρι αυτό να 
παραληφθεί στη συγκεκριµένη κατάσταση και στο συγκεκριµένο χώρο που αυτό βρίσκεται κατά την 
αποτίµηση. Το κόστος των προϊόντων αποτελείται από το κόστος των άµεσων υλικών, το άµεσο 
εργατικό κόστος όπου είναι δυνατός ο προσδιορισµός του και τα γενικά ή άλλα έξοδα, που 
χρειάστηκαν ώστε το προϊόν να φθάσει στο συγκεκριµένο χώρο και στη συγκεκριµένη κατάσταση 
κατά το χρόνο της αποτίµησης. Το κόστος υπολογίζεται µε τη χρήση της µέσης σταθµικής 
µεθόδου. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία απεικονίζει την εκτιµούµενη αξία πώλησης του αγαθού 
µείον τα εκτιµούµενα κόστη διάθεσής του.   
Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας επίσης λαµβάνουν υπόψη το σκοπό για τον οποίο 
τηρούνται τα αποθέµατα. Ως εκ τούτου η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της ποσότητας του 
αποθέµατος που τηρείται για να καλύψει βέβαιες συµβάσεις πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών, 
βασίζεται στη συµβατική τιµή. Αν οι συµβάσεις πωλήσεων καλύπτουν µικρότερες ποσότητες από 
αυτές των αποθεµάτων που τηρούνται, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της επί πλέον ποσότητας 
βασίζεται στις γενικές τιµές πώλησης.  

 
4.8 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και 
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε 
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα 
ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της 
αξίας λόγω χρήσης. Η διαφορά µεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της 
άµεσα ανακτηµένης αξίας του υποκειµένου παγίου συνιστά ζηµιά αποµείωσης. Η ζηµία αποµείωσης 
σε ένα µη αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η ζηµία 
αποµείωσης σε ένα αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά 
έσοδα εφόσον η ζηµία αποµείωσης δεν υπερβαίνει το ποσό που παραµένει στο πλεόνασµα 
αναπροσαρµογής για αυτό το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μια τέτοια ζηµία αποµείωσης επί ενός 
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αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου µειώνει το πλεόνασµα αναπροσαρµογής για εκείνο το 
περιουσιακό στοιχείο. 
Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση µεταξύ της εύλογης 
αξίας του στοιχείου ενεργητικού (µείον το κόστος πώλησης) και της αξίας χρήσεως του παγίου. Για 
σκοπούς υπολογισµού της αποµείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαµηλότερο δυνατό 
επίπεδο ώστε να συνδεθούν µε ξεχωριστές αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας 
ταµιακών ροών). 

 
4.9 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών 
εµφανίζονται σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών 
για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται.  

 
4.10 Ίδιες µετοχές 
 
Οι ίδιες µετοχές όταν κατέχονται από την εταιρεία είτε από τις εταιρείες του οµίλου, εµφανίζονται 
στο κόστος κτήσης (καταβληθέν τίµηµα πλέον δαπάνες απόκτησης) αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 
Κατά την πώληση, ακύρωση ή διάθεση των ιδίων µετοχών οποιοδήποτε αποτέλεσµα προκύπτει 
αναγνωρίζεται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια.  

 
4.11 Παροχές στο προσωπικό 
 

Βραχυ̟ρόθεσµες ̟αροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές στους εργαζόµενους µπορεί να περιλαµβάνουν: 
- Ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, συµµετοχή στα κέρδη. 
- Βραχύχρονες αποζηµιωνόµενες απουσίες, όπως ετήσια άδεια µε αποδοχές και άδεια ασθενείας µε 
αποδοχές, όταν οι απουσίες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν µέσα σε 12 µήνες, από το τέλος της 
περιόδου αναφοράς στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία. 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 
σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν 
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 
καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 
στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα 
οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 
Στους εργαζόµενους περιλαµβάνονται τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κατά επέκταση οι 
αµοιβές τους, µεταξύ άλλων και ως συµµετοχή στα κέρδη της εταιρείας αντιµετωπίζονται ως 
βραχυπρόθεσµες παροχές που αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν καθίστανται δεδουλευµένες.   
 
Α̟οδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 
Οι παροχές αυτές δηµιουργούνται, όταν µια επιχείρηση δεσµεύεται αποδεδειγµένα είτε: 

− Να τερµατίσει την απασχόληση εργαζοµένου ή εργαζοµένων, πριν την κανονική 
ηµεροµηνία αποχώρησης. 

− Να χορηγήσει παροχές λήξεως της εργασιακής σχέσεως ως ένα αποτέλεσµα µιας 
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει εκούσια απόλυση. (∆εν υφίστανται για την 
εταιρεία και τον όµιλο) 

Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως µία υποχρέωση και µία δαπάνη όταν και µόνο όταν η 
επιχείρηση δεσµεύεται να τις χορηγήσει.  Όταν οι παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 µηνών από 
το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται. Στην περίπτωση µιας προσφοράς που 
γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίµηση των παροχών λήξεως της εργασιακής 
σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχθούν την 
προσφορά. 
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Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από την 
ηµεροµηνία αναφοράς, τότε αυτές προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας 
εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων.  
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των 
εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 
 
Παροχές µετά την έξοδο α̟ό την υ̟ηρεσία  
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων 
εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.  

• Πρόγραµµα  καθορισµένων εισφορών . 
Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική) 
περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταµείο) που 
διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κτλ.). 
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 
περίοδο που αφορά. 

• Προγράµµατα καθορισµένων παροχών – Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών αφορά στη νοµική υποχρέωσή του για καταβολή στο 
προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία 
λόγω συνταξιοδότησης. 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης για το πρόγραµµα αυτό είναι η 
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα 
των εργαζοµένων και σε σχέση µε το χρόνο που αναµένεται να καταβληθεί. 
Οι κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, 
όπως και αυτές που αφορούν τα προσδιορισµένα προγράµµατα παροχών. Η εταιρεία λογίζει σαν 
υποχρέωση την παρούσα αξία των µελλοντικών ροών για νοµικές ή ηθικές υποχρεώσεις προς τους 
εργαζόµενους σε αυτόν για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε 
σχετικής υποχρέωσης, υπολογίζεται για την ηµεροµηνία αναφοράς. Αυξήσεις ή µειώσεις σε αυτές τις 
κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα 
αποτελέσµατα κάθε χρήσης. 

 
4.12 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

− Υπάρχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων 
γεγονότων. 

− Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 

− Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την 
εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη 
αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που 
περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή. 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης 
εκτίµησης της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της 
περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της 
παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για τη χρονική αξία του 
χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση. 

 
4.13 Μισθώσεις 
 
Οι µισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηµατοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συµβάσεων 
µεταφέρουν από άποψη ουσίας όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του αντικειµένου που ενοικιάζεται 
στο µισθωτή. 
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Εταιρεία ως εκµισθωτής 
Ο όµιλος δεν ενεργεί σαν εκµισθωτής µε χρηµατοδοτικές συµβάσεις. 
Εταιρεία ως µισθωτής 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη 
µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. 
Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται 
στις δανειακές υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη 
περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους αν 
ταξινοµηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία, ενώ αν αφορούν σε επενδυτικά ακίνητα δεν 
αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογή τους αξία. 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 
εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν 
από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη 
διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. 

 
4.14 Φόρος εισοδήµατος – Αναβαλλόµενη φορολογία 
 
Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων, είναι το άθροισµα του 
τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που συνδέεται µε συναλλαγές και γεγονότα 
που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων.   
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήµατος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσµατα της χρήσης. 
Τα φορολογητέα κέρδη όµως µπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν περιλαµβάνουν 
αφορολόγητα έσοδα ή µη εκπιπτόµενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή 
έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόµενα σε επόµενες χρήσεις.  
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας, υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 
Η αναβαλλόµενη φορολογία λογίζεται είτε σαν µία απαίτηση (για φόρους που αναµένεται να 
εισπραχθούν ή να συµψηφιστούν µελλοντικά µε φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για 
φόρους που αναµένεται να πληρωθούν µελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική 
άποψη) διαφορές ανάµεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων, µε τη χρήση της µεθόδου της υποχρέωσης.  
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από 
φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις 
εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθµό που αναµένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία 
αυτές οι διαφορές θα µπορούσαν να εκπέσουν. 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήµατος που 
αναµένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα 
τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συµψηφιστούν. 
Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά 
επέκταση το ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας µε τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται στο 
κέρδος ή στη ζηµιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο 
κέρδος ή στη ζηµία. Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των 
αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια), οποιεσδήποτε 
σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά 
συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν αφορούν µία προσωρινή (από 
φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 
 



 

Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης 2015 41 

4.15 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Επιχορήγηση είναι η ενίσχυση που παρέχεται από το Κράτος µε την µορφή µεταβίβασης πόρων σε 
µία επιχείρηση, σε ανταπόδοση του ότι αυτή έχει τηρήσει ή πρόκειται να τηρήσει ορισµένους όρους 
που σχετίζονται µε τη λειτουργία της. ∆εν περιλαµβάνονται στην έννοια αυτή οι κρατικές ενισχύσεις  
που λόγω της µορφής τους, δεν είναι επιδεκτικές αποτίµησης, καθώς και οι συναλλαγές µε το 
∆ηµόσιο για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός από τις συνήθεις συναλλαγές της 
επιχείρησης. 
Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν ως 
βασικό όρο, ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει να αγοράσει, κατασκευάσει ή µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποκτήσει µακράς διάρκειας περιουσιακά στοιχεία. Είναι δυνατόν 
επίσης να ορίζονται και πρόσθετοι όροι αναφορικά µε το είδος ή την τοποθεσία των περιουσιακών 
στοιχείων ή µε την χρονική περίοδο στην οποία αυτά πρέπει να αποκτηθούν ή να παραµείνουν στην 
κατοχή της επιχείρησης.  
Επιχορηγήσεις που αφορούν τα αποτελέσµατα είναι κρατικές επιχορηγήσεις που δε σχετίζονται  µε 
την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. 
Ο όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 
κριτήρια: α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να 
συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και β) το ποσό της επιχορήγησης έχει εισπραχθεί ή 
πιθανολογείται ότι θα εισπραχθεί.  
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού λογίζονται ως αναβαλλόµενο έσοδο και 
αποσβένονται ανάλογα µε την απόσβεση των παγίων που αφορούν στα αποτελέσµατα. 

 
4.16 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
Έσοδα  
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
Πωλήσεις αγαθών:  
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν παραδοθούν τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνουν 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  
Παροχή υ̟ηρεσιών:  
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, µε βάση το 
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 
Έσοδα α̟ό τόκους:  
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού 
επιτοκίου. 
Μερίσµατα:  
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας όταν 
οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος.  
Έξοδα  
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Το κόστος δανεισµού που 
σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αποτελεί 
τµήµα του κόστους του στοιχείου αυτού, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει στο µέλλον 
οικονοµικά οφέλη και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 
4.17 Κόστος δανεισµού 
 

Το Κόστος ∆ανεισµού επιβαρύνει τα Αποτελέσµατα της Χρήσης στην οποία πραγµατοποιείται, 
εκτός του τµήµατος που κεφαλαιοποιείται. 
Το Κόστος ∆ανεισµού που αφορά απόκτηση, παραγωγή ή κατασκευή ενός Ειδικού Περιουσιακού 
Στοιχείου, κεφαλαιοποιείται, περιλαµβανόµενο στο κόστος του στοιχείου. Αν ο δανεισµός 
σχετίζεται άµεσα µε ένα Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, κεφαλαιοποιείται το Κόστος ∆ανεισµού 
µείον τυχόν έσοδα από προσωρινή χρήση των δανειακών κεφαλαίων. Αν ο δανεισµός είναι γενικός, 
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το κόστος δανεισµού υπολογίζεται στο ύψος της επένδυσης για το Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, µε 
βάση ένα επιτόκιο δανεισµού που σχετίζεται µε τα επιτόκια που καταβάλλει η εταιρία. 

 
4.18 Κέρδη ανά µετοχή 
 
Το ∆ΛΠ 33 ‘‘Κέρδη ανά Μετοχή’’, προβλέπει δύο δείκτες υπολογισµού των κερδών ανά µετοχή: 
� Βασικά κέρδη ανά µετοχή, τα οποία υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος (ή τη ζηµία) χρήσης, 

που αναλογεί στους κατόχους των κοινών µετοχών, µε το σταθµισµένο µέσο όρο των σε 
κυκλοφορία κοινών µετοχών, κατά τη διάρκεια αυτής της χρήσης. 

� Πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή, η φιλοσοφία των οποίων έγκειται στο γεγονός, ότι 
ορισµένες κατηγορίες τίτλων, που κατά το χρόνο προσδιορισµού των κερδών ανά µετοχή δεν 
έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή των κερδών της εξεταζόµενης χρήσης, δικαιούνται να 
συµµετάσχουν στη διανοµή των κερδών µελλοντικών χρήσεων. 

Η Εταιρεία υπολογίζει βασικά κέρδη ανά µετοχή σύµφωνα µε την ως άνω µέθοδο υπολογισµού, 
βασικών κερδών ανά µετοχή. 

 
4.19 Συνάλλαγµα 
 
Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα ̟αρουσίασης. 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων του οµίλου, επιµετρούνται βάσει του νοµίσµατος του 
οικονοµικού περιβάλλοντος. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το 
λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης του οµίλου. 
Συναλλαγές και υ̟όλοι̟α 
Η αρχική αναγνώριση στο νόµισµα λειτουργίας, µιας συναλλαγής σε ξένο νόµισµα, γίνεται µε την 
εφαρµογή, στο ποσό του ξένου νοµίσµατος, της τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ του 
νοµίσµατος λειτουργίας και του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Η 
ηµεροµηνία της συναλλαγής είναι η ηµεροµηνία που η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις 
προϋπόθεσης αναγνώρισης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 
Κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης: 
� τα σε ξένο νόµισµα, χρηµατικά στοιχεία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος, 
� τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόµισµα, 

µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής, και 
� τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται 

µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 

4.20 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή των µερισµάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
όταν η διανοµή εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 

4.21 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 
 
Τα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, αξιολογούνται από τη διοίκηση και 
κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και "µη διορθωτικά" γεγονότα. Οι οικονοµικές καταστάσεις, 
διορθώνονται µε τα "διορθωτικά" γεγονότα µόνον. 
Αν µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος και µέχρι την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων, 
διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας για την εταιρία, οι 
οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται χωρίς την εφαρµογή αυτής της αρχής. 

 
4.22 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης 
 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, 
εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις 



 

Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης 2015 43 

υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις  
γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης 
οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων.  
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά 
στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε τη χρησιµοποίηση όλων των 
διαθέσιµων πληροφοριών. 
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους 
επόµενους 12 µήνες αφορούν: 

− Φόροι εισοδήµατος 

Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για 
φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός 
προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Ο όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους 
φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το ενδεχόµενο να του επιβληθούν επιπλέον φόροι. 
Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά 
θα επηρεάσει το φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.  

− Εξέταση για τυχόν α̟οµείωση ̟εριουσιακών στοιχείων 

Ο όµιλος εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των 
ασώµατων και ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων του µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ανακτήσιµη 
αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής 
πώλησής του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του. Ο προσδιορισµός της 
αξίας λόγω χρήσης γίνεται βάσει σχετικών ελέγχων αποµειώσεων.   

− Ωφέλιµη ζωή α̟οσβέσιµων στοιχείων 

Ο όµιλος εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο 
αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων η 
διοίκηση εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν 
την αναµενόµενη χρησιµότητα των εν λόγω στοιχείων. 

− Ανάκτηση των α̟αιτήσεων 

Όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπραχθούν όλα τα οφειλόµενα στον όµιλο 
ποσά, σχηµατίζεται πρόβλεψη για την αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης 
διαµορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται µε το 
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσµατα.  
 

4.23  Κίνδυνοι  

 
Η διοίκηση του οµίλου έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από τον όµιλο παντός είδους 
κινδύνων καθώς και για την παρακολούθησή τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της µητρικής έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της 
Εταιρίας αλλά και του Οµίλου γενικότερα. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω εντεταλµένων στελεχών της Γενικής και Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης: 

− Θεσπίζει και εφαρµόζει διαδικασίες και ρυθµίσεις που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, 
οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της 
Εταιρείας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και το λειτουργικό κίνδυνο). 

− Καθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου. 

− Μεριµνά ώστε ο όµιλος και η εταιρεία να διαθέτει την απαιτούµενη κεφαλαιακή επάρκεια και 
την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους. 
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4.24 ∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες 
 

Ένα περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα διάθεσης, ορίζεται σαν κατεχόµενο προς πώληση, καταρχήν αν 
η ανάκτησή του θα γίνει κυρίως από τη διάθεση και όχι από τη χρήση του. Επιπλέον, πρέπει να είναι 
άµεσα διαθέσιµο για πώληση, µε όρους αγοράς και η διάθεσή του να είναι πολύ πιθανή.  
Η πιθανή διάθεση τεκµηριώνεται αν:  
α) η διοίκηση έχει δεσµευτεί για τη διάθεση,  
β) έχει σχεδιαστεί πρόγραµµα για τη διάθεση,  
γ) η τιµή διάθεσης είναι σύµφωνη µε την αγορά,  
δ) αναµένεται ότι η διάθεση θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο,  
ε) προκύπτει ότι το πρόγραµµα διάθεσης στα γενικά του σηµεία θα τηρηθεί, 
στ) δεν προκύπτει ότι είναι πιθανό η διάθεση να ακυρωθεί. 
Ένα µη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα διάθεσης που πρόκειται να εγκαταλειφθεί, 
θεωρείται σαν διακοπείσες δραστηριότητες από την ηµέρα που εγκαταλείπεται, µόνον αν 
αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο ξεχωριστό τµήµα δραστηριότητας, αν εντάσσεται σε ένα πρόγραµµα 
εγκατάλειψης, αν είναι µία θυγατρική. 
Τα περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα για πώληση, αποτιµώνται στη µικρότερη αξία ανάµεσα στη 
λογιστική αξία και την εύλογη αξία µείον τα κόστη διάθεσης. 
Η απόσβεση για τα περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα για πώληση σταµατά, µόλις χαρακτηριστούν 
σαν τέτοια. 
Οι διαφορές αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων κατεχόµενων για πώληση, µέχρι τη διάθεσή 
τους, επιδρούν στα αποτελέσµατα ή στην καθαρή θέση, αν υφίσταται αντίστοιχο αποθεµατικό 
αναπροσαρµογής. 
Μόλις διατεθεί ένα κατεχόµενο προς πώληση στοιχείο (µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή  
οµάδα διάθεσης) λογίζεται το αποτέλεσµα από την πώληση. 
Τα αποτελέσµατα από διακοπείσες δραστηριότητες, εµφανίζονται διακεκριµένα µε ένα ποσό στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων και τα περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα για πώληση, εµφανίζονται 
διακεκριµένα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. 
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5. ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
5.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις (γήπεδα, κτίρια, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, λοιπός 
εξοπλισµός, ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση) απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µείον 
τις συσσωρευµένες αποσβέσεις πλέον τυχόν αναπροσαρµογές της αξίας τους.  
 
Όµιλος     

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Γήπεδα  Οικόπεδα 29.295.000 29.295.000 

Γήπεδα - Οικόπεδα - Ακταίον 3.815.059 3.815.059 

Κτίρια  Εγκαταστάσεις Κτιρίων 61.089.061 62.982.524 

Μηχανήµατα 18.306.633 20.264.172 

Μεταφορικά Μέσα 90.463 124.505 

Έπιπλα 3.392.830 4.032.968 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 653.832 646.618 

  116.642.878  121.160.847  

 
Εταιρεία     

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Γήπεδα  Οικόπεδα 29.295.000 29.295.000 

Γήπεδα - Οικόπεδα - Ακταίον 3.815.059 3.815.059 

Κτίρια  Εγκαταστάσεις Κτιρίων 61.088.299 62.981.700 

Μηχανήµατα 18.283.689 20.236.113 

Μεταφορικά Μέσα 90.463 124.505 

Έπιπλα 3.372.656 4.013.283 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 653.832 646.618 

  116.598.998  121.112.278  

 
Οι µεταβολές των ενσώµατων ακινητοποιήσεων του οµίλου και της εταιρείας παρουσιάζονται 
παρακάτω.  
 
Ποσά σε €

Εδαφικές 
εκτάσεις

Κτίρια - Τεχνικές 
Εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Α. Αξίες Κτήσης

Υπόλοιπα 31.12.2013 33.110.059 80.876.737 48.736.336 425.532 8.987.109 641.459 172.777.232

Προσθήκες 0 428.951 2.889.722 0 372.064 5.159 3.695.896

Μειώσεις 0 0 893.340 0 720 0 894.060

Αν απροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 (27.748) 3.560 0 (43.618) 0 (67.805)

Υπόλοιπα 31.12.2014 33.110.059 81.277.940 50.736.278 425.532 9.314.835 646.618 175.511.263

Προσθήκες 0 139.190 2.222.310 0 125.574 7.215 2.494.289

Μειώσεις 0 0 9.826 0 662 10.488

Αν απροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπα 31.12.2015 33.110.059 81.417.131 52.948.762 425.532 9.439.747 653.832 177.995.064

Β. Αποσβέσεις

Υπόλοιπα 31.12.2013 0 16.039.274 26.808.937 271.840 4.718.614 0 47.838.665

Προσθήκες 0 2.262.976 3.724.023 28.912 606.587 0 6.622.498

Μειώσεις 0 0 66.563 0 0 0 66.563

Αν απροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 (6.834) 5.708 275 (43.335) 0 (44.185)

Υπόλοιπα 31.12.2014 0 18.295.416 30.472.105 301.027 5.281.867 0 54.350.416

Προσθήκες 0 2.032.654 4.176.207 34.043 764.624 0 7.007.527

Μειώσεις 0 0 6.183 0 (426) 5.758

Αν απροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0

Υπόλοιπα 31.12.2015 0 20.328.070 34.642.129 335.069 6.046.917 0 61.352.185

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 33.110.059 62.982.524 20.264.172 124.505 4.032.968 646.618 121.160.847

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 33.110.059 61.089.061 18.306.633 90.463 3.392.830 653.832 116.642.878

Όµιλος
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Ποσά σε €

Εδαφικές 
εκτάσεις

Κτίρια - Τεχνικές 
Εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα
Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Α. Αξίες Κτήσης

Υπόλοιπα 31.12.2013 33.110.059 80.874.837 48.698.099 425.532 8.948.943 641.459 172.698.929

Προσθήκες 0 428.951 2.889.722 0 367.623 5.159 3.691.455

Μειώσεις 0 0 893.340 0 720 0 894.060

Αν απροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 0 0

Πάγια στοιχ εία - Απορροφούµεν ης θυγατρικής 0 (27.748) (17.970) 0 (31.999) 0 (77.718)

Υπόλοιπα 31.12.2014 33.110.059 81.276.040 50.676.510 425.532 9.283.846 646.618 175.418.606

Προσθήκες 0 139.190 2.217.273 0 109.802 7.215 2.473.480

Μειώσεις 0 0 0 0 662 0 662

Αν απροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 0 0

Πάγια στοιχ εία - Απορροφούµεν ης θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπα 31.12.2015 33.110.059 81.415.230 52.893.784 425.532 9.392.986 653.832 177.891.424

Β. Αποσβέσεις

Υπόλοιπα 31.12.2013 0 16.038.164 26.805.347 272.115 4.700.344 0 47.815.969

Προσθήκες 0 2.262.934 3.717.595 28.912 601.577 0 6.611.019

Μειώσεις 0 0 66.563 0 0 0 66.563

Αν απροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 0 0

Αποσβεσµέν α Πάγια - Απορροφούµεν ης Θυγατρικής 0 (6.758) (15.982) 0 (31.358) 0 (54.098)

Υπόλοιπα 31.12.2014 0 18.294.340 30.440.397 301.027 5.270.564 0 54.306.328

Προσθήκες 0 2.032.591 4.169.698 34.043 749.793 0 6.986.124

Μειώσεις 0 0 0 0 0 0 0

Αν απροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0,0 0 (26) 0 (26)

Αποσβεσµέν α Πάγια - Απορροφούµεν ης Θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπα 31.12.2015 0 20.326.931 34.610.095 335.069 6.020.330 0 61.292.425

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 33.110.059 62.981.700 20.236.113 124.505 4.013.283 646.618 121.112.278

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 33.110.059 61.088.299 18.283.689 90.463 3.372.656 653.832 116.598.998

Εταιρεία

 

 

5.1.1 Κατηγορίες παγίων και τρόπος απόσβεσης 
Οι βασικές κατηγορίες των ενσώµατων παγίων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, ο 
τρόπος αποτίµησής τους στο τέλος της χρήσης, οι συντελεστές απόσβεσης και η µέθοδος 
απόσβεσης, εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Κατηγορία Ενσώµατων Παγίων 
Αποτίµηση αξίας 
κτήσης κατά την 

απόκτηση 

Τρόπος αποτίµησης 
µετά την απόκτηση 

Μέθοδος 
Απόσβεσης 

Συντελεστές 
απόσβεσης 

Εδαφικές Εκτάσεις Κόστος Εύλογη αξία - - 

Κτίρια Κόστος Εύλογη αξία Σταθερή 2,5% 

Μηχανήµατα Κόστος Εύλογη αξία Σταθερή 8% 

Μεταφορικά µέσα Κόστος Εύλογη αξία Σταθερή 8% 

Λοιπός εξοπλισµός Κόστος Εύλογη αξία Σταθερή 8% 

 
Η αναπροσαρµογή ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε εύλογες αξίες διενεργήθηκε από εκτιµητές 
αδιαµφισβήτητου κύρους όπως αναφέρεται παρακάτω. 

 

Ηµεροµηνίες αποτίµησης και αποτιµητές 

Κατηγορία Ενσώµατων Παγίων Ηµεροµηνίες αποτίµησης Αποτιµητές 

Εδαφικές Εκτάσεις 31/12/2007 ∆ΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 

Κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις 31/12/2007 ∆ΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 

Μηχανήµατα 31/12/2007 ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. 

Μεταφορικά Μέσα 31/12/2007 ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. 

Λοιπός εξοπλισµός 31/12/2007 ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. 
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5.2 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 
 
Η συµφωνία της λογιστικής αξίας των προσθηκών και των αποσβέσεων των άυλων στοιχείων 
ενεργητικού έχουν ως εξής:  
 

Ποσά σε € 
 

Όµιλος 

    Λογισµικά   ∆ικαιώµατα   ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Αξίες Κτήσης             

Υπόλοιπα 31.12.2013   6.112.815   2.992.176   9.104.991 

Προσθήκες 
 

0 
 

0 
 

0 

Μειώσεις 
 

0 
 

21.423 
 

21.423 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 
 

0 
 

0 
 

0 

Υπόλοιπα 31.12.2014   6.112.815   2.970.754   9.083.569 

Προσθήκες 
 

0 
 

0 
 

0 

Μειώσεις 
 

0 
 

0 
 

0 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 
 

0 
 

0 
 

0 

Υπόλοιπα 31.12.2015   6.112.815   2.970.754   9.083.569 

       
Β. Αποσβέσεις             

Υπόλοιπα 31.12.2013   6.112.814   878.171   6.990.985 

Προσθήκες 
 

0 
 

61.124 
 

61.124 

Μειώσεις 
 

0 
 

3.570 
 

3.570 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 
 

0 
 

0 
 

0 

Υπόλοιπα 31.12.2014   6.112.814   935.724   7.048.539 

Προσθήκες 
 

0 
 

60.660 
 

60.660 

Μειώσεις 
 

0 
 

0 
 

0 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 
 

0 
 

0 
 

0 

Υπόλοιπα 31.12.2015   6.112.814   996.384   7.109.199 

       
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014   0   2.035.029   2.035.030 

       
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015   0   1.974.369   1.974.370 

 
 

Ποσά σε € 
 

Εταιρεία 

    Λογισµικά 
∆ικαιώµατα / 
Λοιπά Άυλα 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Αξίες Κτήσης         

Υπόλοιπα 31.12.2013   6.126.098 2.966.458 9.092.556 

Προσθήκες 
 

0 0 0 

Μειώσεις 
 

21.423 0 21.423 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 
 

0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2014   6.104.676 2.966.458 9.071.134 

Προσθήκες 
 

0 0 0 

Μειώσεις 
 

0 0 0 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 
 

0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2015   6.104.676 2.966.458 9.071.134 

     
Β. Αποσβέσεις         

Υπόλοιπα 31.12.2013   6.101.105 871.179 6.979.425 

Προσθήκες 
 

0 60.455 60.455 

Μειώσεις 
 

3.570 0 3.570 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 
 

0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2014   6.104.676 931.634 7.036.309 

Προσθήκες 
 

0 60.455 60.455 

Μειώσεις 
 

0 0 0 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 
 

0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2015   6.104.676 992.089 7.096.764 

     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014   0 2.034.824 2.034.824 

     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015   0 1.974.369 1.974.369 
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Οι µέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιµες ζωές και οι συντελεστές απόσβεσης, για τις κατηγορίες των 
άυλων στοιχείων που παρακολουθούνται στο κόστος και έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής, 
εµφανίζονται στη συνέχεια. 

 
Όµιλος 

Κατηγορία Άυλων Στοιχείων Τρόπος Παρακολούθησης 
Μη Εσωτερικά ∆ηµιουργηµένα 

Σύνολο ∆ιάρκεια Ζωής 

Περιορισµένη   Απεριόριστη 

Άδεια λειτουργίας Κόστος 1.974.370   - 1.974.370 

Λογισµικά Κόστος 0   - 0 

Κατηγορία Άυλων Στοιχείων 
Τρόπος  Μέθοδος 

Απόσβεσης 
  Ωφέλιµη Ζωή 

(έτη) 
Συντελεστές 
Απόσβεσης παρακολούθησης   

Άδεια λειτουργίας Κόστος Σταθερή µέθοδος 
 

50 2% 

Λογισµικά Κόστος Σταθερή µέθοδος   10 10% 

 
Εταιρεία 

Κατηγορία Άυλων Στοιχείων Τρόπος Παρακολούθησης 
Μη Εσωτερικά ∆ηµιουργηµένα 

Σύνολο ∆ιάρκεια Ζωής 

Περιορισµένη   Απεριόριστη 

Άδεια λειτουργίας Κόστος 1.974.369   - 1.974.369 

Λογισµικά Κόστος 0   - 0 

Κατηγορία Άυλων Στοιχείων 
Τρόπος  Μέθοδος 

Απόσβεσης 
  Ωφέλιµη Ζωή 

(έτη) 
Συντελεστές 
Απόσβεσης παρακολούθησης   

Άδεια λειτουργίας Κόστος Σταθερή µέθοδος 
 

50 2% 

Λογισµικά Κόστος Σταθερή µέθοδος   10 10% 

 

 
5.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
 

Εταιρεία     

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 2.411.601  2.409.601  

Που αφορούν σε:     

Συµµετοχή σε "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε." 1.924.872  1.924.872  

Συµµετοχή σε "SKIAWORLD INVESTMENTS LTD" 234.776  234.776  

Συµµετοχή σε "G.M.P. ΕΠΕ" 176.201  176.201  

Συµµετοχή σε "∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Α.Ε." 

60.159  60.159  

Συµµετοχή σε "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" 8.594  8.594  

Συµµετοχή σε "METROPOLITAN Ι∆ΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε" 7.000  5.000  

Προβλέψεις υποτίµησης συµµετοχών (2.228.396) (2.228.396) 

  183.205  181.205  

 

Η εταιρεία θυγατρική "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΕ" κατά την 
31/12/2015 βρίσκεται υπό εκκαθάριση.  Η αξία συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
έχει αποµειωθεί στο σύνολό της. 
Η θυγατρική εταιρεία "∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ" κατά την 
31/12/2015 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Η αξία συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
έχει αποµειωθεί στο σύνολό της.  
Η θυγατρική εταιρεία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" κατά την 31/12/2015 
βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Η αξία συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει 
αποµειωθεί στο σύνολό της. 
Το 2014 ιδρύθηκε η εταιρεία " METROPOLITAN Ι∆ΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε" µε 
καταβεβληµένο κεφάλαιο 5.000 €, στη οποία η µητρική εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100% και 
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περιλήφθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου κατά την 31.12.2015. Η έδρα 
της θυγατρικής εταιρείας είναι στο νοµό Αττικής και ο σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας. 
 

5.4 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 
 

Όµιλος     

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 31/12/2015 31/12/2013 

Μετοχές Ε.Τ.Ε 1.082.200  247.452  

Μετοχές Τρ. Αττικής 4.005.000  1.005.000  

Αποµείωση αξίας επενδυτικών τίλτων (1.012.392) (927.023) 

Σύνολο 4.074.808  325.429  

 
Εταιρεία     

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 31/12/2015 31/12/2014 

Μετοχές Ε.Τ.Ε 1.082.200  247.452  

Μετοχές Τρ. Αττικής 4.005.000  1.005.000  

Αποµείωση αξίας επενδυτικών τίλτων (1.012.392) (927.023) 

Σύνολο 4.074.808  325.429  

 
 
 

5.5 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα 
όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρείας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι 
αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος θα διακανονιστούν στην ίδια φορολογική αρχή.  

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Αποσβέσεις
Χρηµατοδοτικές  

Μισθώσεις
Αναπροσαρµογή 

εύλογης αξίας
Προβλέψεις

∆ιαγραφή Εξόδων 
εγκατάστασης

Αλλαγή συντελεστών 
Φορολογίας

Λοιπές 
Επιδράσεις

Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2013 4.219.236 1.730.541 744.791 4.808.539 3.380.869 (1.582.356) 288.831 13.590.451

Επίδραση στα αποτελέσµατα 801.984 15.356 0 (343.536) 4.642 0 0 478.446

Επίδραση στα Ίδια κεφάλαια 0,00 0 0 191.784 0 0,00 0 191.784

Επιδράσεις από εν οποίηση 0 0 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο 31/12/2014 5.021.220 1.745.897 744.791 4.656.786 3.385.510 (1.582.356) 288.831 14.260.681

Επίδραση στα αποτελέσµατα 947.053 0 0 109.715 0 1.639.957 0 2.696.725

Επίδραση στα Ίδια κεφάλαια 0,00 0 0 92.751 0 0 92.751

Επιδράσεις από εν οποίηση 0

Υπόλοιπο 31/12/2015 5.968.273 1.745.897 744.791 4.859.252 3.385.510 57.601 288.831 17.050.156

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Αποσβέσεις
Χρηµατοδοτικές  

Μισθώσεις
Αναπροσαρµογή 

εύλογης αξίας
Προβλέψεις

∆ιαγραφή Εξόδων 
εγκατάστασης

Αλλαγή συντελεστών 
Φορολογίας

Λοιπές 
Επιδράσεις

Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2013 6.385.865 5.312.192 1.541.584 73.198 819.618 (60.906) (407.516) 13.664.036

Επίδραση στα αποτελέσµατα 307.114 338.443 0 32.962 0 0 0 678.519

Επίδραση στα Ίδια κεφάλαια 0 0 0 0 0 0 0 0

Επιδράσεις από εν οποίηση 0 0 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο 31/12/2014 6.692.979 5.650.635 1.541.584 106.161 819.618 (60.906) (407.516) 14.342.555

Επίδραση στα αποτελέσµατα 349.863 391.759 0 8.624 0 1.649.676 105.903 2.505.825

Επίδραση στα Ίδια κεφάλαια 0 0 0 44.983 0 0 0 44.983

Επιδράσεις από εν οποίηση 0

Υπόλοιπο 31/12/2015 7.042.841 6.042.395 1.541.584 159.768 819.618 1.588.770 (301.613) 16.893.363

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2014 (81.874)

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2015 156.793

Όµιλος

 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Αποσβέσεις
Χρηµατοδοτικές  

Μισθώσεις
Αναπροσαρµογή 

εύλογης αξίας
Προβλέψεις

∆ιαγραφή Εξόδων 
εγκατάστασης

Αλλαγή 
συντελεστών 
Φορολογίας

Λοιπές 
επιδράσεις

Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2013 4.209.442 1.670.938 594.931 4.770.182 3.447.874 (1.389.757) 228.870 13.532.481

Επίδραση στα αποτελέσµατα 801.984 15.356 0 (350.051) 4.642 0 0 471.931

Επίδραση στα Ίδια κεφάλαια 0 0 0 191.784 0 0,00 0 191.784

Υπόλοιπο 31/12/2014 5.011.426 1.686.294 594.931 4.611.915 3.452.516 (1.389.757) 228.870 14.196.196

Επίδραση στα αποτελέσµατα 947.053 0 0 109.715 0 1.638.023 0 2.694.790

Επίδραση στα Ίδια κεφάλαια 0 0 0 92.751 0 0 92.751

Υπόλοιπο 31/12/2015 5.958.479 1.686.294 594.931 4.814.381 3.452.516 248.266 228.870 16.983.737

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Αποσβέσεις
Χρηµατοδοτικές  

Μισθώσεις
Αναπροσαρµογή 

εύλογης αξίας
Προβλέψεις

∆ιαγραφή Εξόδων 
εγκατάστασης

Αλλαγή 
συντελεστών 
Φορολογίας

Λοιπές 
επιδράσεις

Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2013 6.051.181 5.511.834 1.331.192 51.217 794.656 67.323 (171.703) 13.635.700

Επίδραση στα αποτελέσµατα 307.114 338.443 0 0 0 0 0 645.557

Επίδραση στα Ίδια κεφάλαια 0 0 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο 31/12/2014 6.358.295 5.850.277 1.331.192 51.217 794.656 67.323 (171.703) 14.281.257

Επίδραση στα αποτελέσµατα 349.863 391.759 0 8.624 0 1.647.837 105.903 2.503.986

Επίδραση στα Ίδια κεφάλαια 0 0 0 44.983 0 0 0 44.983

Υπόλοιπο 31/12/2015 6.708.158 6.242.037 1.331.192 104.824 794.656 1.715.160 (65.801) 16.830.226

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2014 (85.061)

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2015 153.511

Εταιρεία
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5.6 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

∆οσµένες Εγγυήσεις: 165.177  164.409  

που αναλύεται ως εξής:     

Εγγυήσεις Ενοικίων 50.781  50.680  

Λοιπές εγγυήσεις 8.943  8.943  

Εγγυήσεις ∆ΕΗ 105.453  104.786  

  165.177  164.409  

 
Εταιρεία     

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

∆οσµένες Εγγυήσεις: 161.198  161.198  

που αναλύεται ως εξής:     

Εγγυήσεις Ενοικίων 47.681  47.181  

Λοιπές εγγυήσεις 8.943  8.675  

Εγγυήσεις ∆ΕΗ 105.342  105.342  

  161.966  161.198  

 

 
5.7 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Αποθέµατα 31/12/2015 31/12/2014 

Αναλώσιµα υλικά / φάρµακα  4.173.698  4.491.619  

Αποθέµατα εµπορευµάτων 219.908  142.561  

Προβλέψεις (887.245) (837.245) 

  3.506.361  3.796.934  

 
Εταιρεία     

Αποθέµατα 31/12/2015 31/12/2014 

Αναλώσιµα υλικά 4.173.698  4.491.619  

Προβλέψεις υποτίµησης (887.245) (837.245) 

  3.286.453  3.654.374  

 
 

5.8 Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 
 
Ο λογαριασµός «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτες εσωτερικού 13.809.001  11.973.800  

Ελληνικό ∆ηµόσιο 15.398.428  13.420.094  

Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις 36.252.888  24.119.861  

Πελάτες - Εγγυήσεις 2.991  157.147  

Πελάτες επισφαλείς 3.596  3.596  

Λοιποί πελάτες επίδικοι 297.528  278.905  

Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο 3.880.327  3.718.847  

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 2.227  9.231  

Γραµµάτια για προεξόφληση 6.159  6.159  

Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 1.338.023  1.155.084  

Προβλέψεις για γραµµάτια και επιταγές σε καθυστέρηση (1.124.092) (929.092) 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (4.375.608) (3.797.468) 

  65.491.470  50.116.165  
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Εταιρεία     

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτες εσωτερικού 13.835.643  11.944.834  

Ελληνικό ∆ηµόσιο 15.398.428  13.420.094  

Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις 36.252.888  24.119.861  

Πελάτες - Εγγυήσεις 2.991  157.147  

Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο 3.880.327  3.706.520  

Γραµµάτια για προεξόφληση 6.159  6.159  

Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 1.338.023  1.155.084  

Προβλέψεις για γραµµάτια και επιταγές σε καθυστέρηση (1.114.861) (919.861) 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (4.093.107) (3.514.967) 

  65.506.492  50.074.872  

 

 

 

5.9 Λοιπές Απαιτήσεις 
 
Ο λογαριασµός «Λοιπές απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Λοιπές Απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Προκαταβολές προσωπικού 0  1.100  

Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού 100.000  100.800  

Ελληνικό ∆ηµόσιο - προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι 2.375.857  2.222.194  

Ελληνικό ∆ηµόσιο Λοιπές Απαιτήσεις 1.396.865  2.541.762  

Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε € 1.931.381  1.985.026  

Λοιποί χρεώστες επίδικοι 275.685  275.685  

Προσωπικό - Λογαριασµοί προς απόδοση 1.445  1.400  

Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογαριασµοί προς απόδοση 148.673  105.455  

Πάγιες προκαταβολές 833  833  

Προκαταβολές σε προµηθευτές 8.122.238  6.862.911 

Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διάφορων 348.601  93.121 

Χρεωστικά υπόλοιπα υποχρεώσεων στο δηµόσιο 27.443  1.496.127  

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες διάφορους (4.358.794) (4.325.468) 

  10.370.228  11.360.944  

 
Εταιρεία     

Λοιπές Απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Προκαταβολές προσωπικού 0  1.100  

Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού 100.000  100.800  

Ελληνικό ∆ηµόσιο - προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι 2.099.036  2.169.629  

Ελληνικό ∆ηµόσιο Λοιπές Απαιτήσεις 1.396.865  2.541.762  

Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε € 2.877.802  2.846.985 

Λοιποί χρεώστες επίδικοι 275.685  275.685  

Προσωπικό - Λογαριασµοί προς απόδοση 1.445  1.400  

Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογαριασµοί προς απόδοση 148.673  105.455  

Πάγιες προκαταβολές 833  833  

Προκαταβολές σε προµηθευτές 8.122.238  6.862.862  

Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διάφορων 348.601  93.056  

Χρεωστικά υπόλοιπα υποχρεώσεων στο δηµόσιο 27.443  1.439.482  

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες διάφορους (4.358.794) (4.325.468) 

  11.039.828  12.113.580  
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5.10 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
 
Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 31/12/2015 31/12/2014 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 127.363  53.163  

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5.420.060  1.599.936  

Προβλέψεις για χρεωστικούς µεταβατικούς λογαριασµούς (397.780) (397.780) 

  5.149.644  1.255.320  

 

Εταιρεία     

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 31/12/2015 31/12/2014 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 127.363  53.163  

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5.420.060  1.599.936  

Προβλέψεις για χρεωστικούς µεταβατικούς λογαριασµούς (397.780) (397.780) 

  5.149.644  1.255.320  

 

 

 

5.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 31/12/2015 31/12/2014 

Ταµείο 317.669  55.154  

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας σε Ευρώ 9.213.878  16.351.954  

Χρεόγραφα που αποτελούν ταµειακά ισοδύναµα 9.999.068  0  

Προβλέψεις υποτίµησης Χρεογράφων που αποτελούν ταµειακά 
ισοδύναµα 

(3.225) 0  

  19.527.390  16.407.108  

 
Εταιρεία     

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 31/12/2015 31/12/2014 

Ταµείο 317.153  54.526  

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας σε Ευρώ 9.178.389  16.282.986  

Χρεόγραφα που αποτελούν ταµειακά ισοδύναµα 9.999.068  0  

Προβλέψεις υποτίµησης Χρεογράφων που αποτελούν ταµειακά 
ισοδύναµα 

(3.225) 0  

  19.491.386  16.337.511  

 
 
 

5.12 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της µητρικής εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 
Εταιρεία     

Μετοχικό Κεφάλαιο 31/12/2015 31/12/2014 

Αριθµός µετοχών 2.777.300  2.777.300  

Τιµή µετοχής 30,00 30,00 

  83.319.000  83.319.000  
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5.13 Υπέρ το άρτιο 
 

Οι διαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο αναλύεται ως εξής:  
 

Όµιλος     

Υπέρ το άρτιο 31/12/2015 31/12/2014 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 4.453.511  4.481.591  

Σύνολο 4.453.511  4.481.591  

 
Εταιρεία     

Υπέρ το άρτιο 31/12/2015 31/12/2014 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 4.453.511  4.481.591  

  4.453.511  4.481.591  

 

 

5.14 Αποθεµατικά εύλογης αξίας 
 
Τα αποθεµατικά εύλογης αξίας έχουν ως εξής: 
 
  

Όµιλος     

Αποθεµατικό εύλογης αξίας 31/12/2015 31/12/2014 

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής ενσώµατων ακινητοποιήσεων 5.689.637  5.689.637  

Αποθεµατικό υπεραξίας τίτλων διαθέσιµων για πώληση (588.031) (549.835) 

  5.101.606  5.139.802  

 
Εταιρεία     

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 31/12/2015 31/12/2014 

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής ενσώµατων ακινητοποιήσεων 5.689.637  5.689.637  

Αποθεµατικό υπεραξίας τίτλων διαθέσιµων για πώληση (588.031) (549.835) 

  5.101.606  5.139.802  

 
 
 

5.15 Λοιπά αποθεµατικά 
 

Τα λοιπά αποθεµατικά έχουν ως εξής: 
 

Όµιλος     

Λοιπά αποθεµατικά 31/12/2015 31/12/2014 

Τακτικό αποθεµατικό 448.531  448.531  

Λοιπά αποθεµατικά θυγατρικής που συγχωνεύτηκε (6.262) (6.262) 

  442.269  442.269  

 

Εταιρεία     

Λοιπά αποθεµατικά 31/12/2015 31/12/2014 

Τακτικό αποθεµατικό 448.531  448.531  

Λοιπά αποθεµατικά θυγατρικής που συγχωνεύτηκε (6.262) (6.262) 

  442.269  442.269  
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5.16  Αποτελέσµατα εις νέο 
 

Τα αποτελέσµατα εις νέο αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Αποτελέσµατα εις νέο 31/12/2015 31/12/2014 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 9.598.707  9.537.607  

∆ιαφορά στα αποτελέσµατα από την πρώτη εφαρµογή (16.494.374) (16.494.374) 

  (6.895.667) (6.956.767) 

 

Εταιρεία     

Αποτελέσµατα εις νέο 31/12/2014 31/12/2014 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 8.379.003  8.613.185  

∆ιαφορά στα αποτελέσµατα από την πρώτη εφαρµογή (16.494.374) (16.494.374) 

  (8.115.372) (7.881.189) 

 

 
5.17 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
Το κονδύλι του ενοποιηµένου και ατοµικού ισολογισµού αναλύεται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

31/12/2015 31/12/2014 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

1.594.665  1.621.777  

  1.594.665  1.621.777  

 
Εταιρεία     

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

31/12/2015 31/12/2014 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

1.572.210  1.601.947  

  1.572.210  1.601.947  

 
 
Η εταιρεία κατά πάγια τακτική της αναθέτει την εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης για τον 
υπολογισµό των υποχρεώσεών της προς το προσωπικό σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 κάθε 2 µε 3 
χρόνια. Τα τελικά ποσά των προβλέψεων για την αποζηµίωση του προσωπικού προέκυψαν από 
µελέτη που εκπονήθηκε για τη χρήση 2013 και λήφθηκαν υπόψη όλες οι τροποποιήσεις του 
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19. Οι µεταβολές που προέκυψαν συνέπεια της εφαρµογής του 
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 παρουσιάστηκαν αναλυτικά στη παράγραφο 1.5 των οικονοµικών 
καταστάσεων της χρήσης 2013.  
 
Οι κάτωθι αναλογιστικές παραδοχές αφορούσαν την τελευταία αναλογιστική έκθεση. 
 

5.17.1 ∆ηµογραφικές παραδοχές 
 

1. Πίνακας θνησιµότητας: 
Ο νέος Ελληνικός πίνακας Θνησιµότητας ΕVK 2000 για άνδρες και γυναίκες (Υπ.Απ. Κ3-
3974/99) 

2. Κινητικότητα ̟ροσω̟ικού 
 
Οµάδα Ηλικιών Οικειοθελής Αποχώρηση Απόλυση 

Έως 40 ετών 10% 1% 

41 - 50 5% 1% 

51 και άνω 0% 0% 
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3. Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης: 
Σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζοµένου 
λαµβάνοντας υπόψη τον ν.3863/15.7.2010 & 4093/2012 

4. Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά ε̟αγγέλµατα: 
Μείωση κατά 5έτη της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης και λαµβάνοντας υπόψη τον 
ν.3863/15.7.2010 & 4093/2012 
 

5.17.2 Οικονοµικές παραδοχές: 
 

1. Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης ̟ληθωρισµού: 
2% (σύµφωνα µε το πρόγραµµα σύγκλισης της Ευρωπαϊκής ένωσης – Στρατηγική της 
Λισσαβόνας). 

2. Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση µισθολογίου ̟ου λαµβάνεται υ̟όψη για την 
α̟οζηµίωση του Ν. 2112: 
- 0 % Έως το 2015 
-Μέσος Ετήσιος Μακροχρόνιος Πληθωρισµός +2 % =4 % ακολούθως. 

3. Προεξοφλητικό ε̟ιτόκιο: 
- 4,6 % κατά την 31/12/2011 µε µέση αναµενόµενη σταθµική διάρκεια αποπληρωµής των 
παροχών (weighted average duration) : 15,60  
- 3,4 % κατά την 31/12/2012 µε µέση αναµενόµενη σταθµική διάρκεια αποπληρωµής των 
παροχών (weighted average duration) :18,03 
- 3,5 % κατά τη 31/12/2013 µε µέση αναµενόµενη σταθµική διάρκεια αποπληρωµής των 
παροχών (weighted average duration) : 17,70   

 

5.17.3 Άλλες παραδοχές: 
 

1. Εκτιµώµενη συνταξιοδοτική ̟αροχή: 
Εκτιµήθηκε η εφαρµογή των διατάξεων του 2112/20 χωρίς να ληφθεί υπόψη το ανώτατο 
όριο των µηνιαίων αποδοχών στους µισθωτούς.  

2. Ηµεροµηνίες Α̟οτίµησης : 
-31/12/2011 

             - 31/12/2012 
- 31/12/2013 

3. Πληθυσµιακά στοιχεία: 
Τα σχετικά δηµογραφικά και οικονοµικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν από 
τους αρµόδιους της εταιρείας τον Μάιο του 2014.  

4. Ύψος καταβαλλόµενων α̟οζηµιώσεων: 
Βάσει στοιχείων της εταιρείας. 

5. Γενική αρχή υ̟ολογισµού των αναλογιστικών µεγεθών: 
Η αρχή της συνεχιζόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας σύµφωνα µε το πλαίσιο των 
∆ΛΠ. 

6. Αναλογιστική µέθοδος α̟οτίµησης: 
Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της προβεβληµένης πιστούµενης µονάδος (projected unit 
credit method) βάσει του ∆.Λ.Π. 19. 

7. Παρούσα Αξία ∆έσµευσης Καθορισµένων Παροχών κατά την 31/12/2011 
Κατά το τωρινό έργο εκτιµήθηκε η υποχρέωση κατά την 31/12/2011 σύµφωνα µε την 
projected unit credit method και τα στοιχεία του εν ενεργεία προσωπικού όπως αυτά 
αποστάλθηκαν µε σηµείο αναφοράς 31/12/2011. 

8. Συσσωρευµένα αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές κατά την 31/12/2011: 
Η διαφορά ανάµεσα στη συσσωρευµένη Υποχρέωση που καταχωρήθηκε στον Ισολογισµό 
της εταιρίας ως υποχρέωση προς το προσωπικό προ της αναθεώρησης του ΙΑS 19 και της 
παρούσας αξίας δέσµευσης καθορισµένων παροχών κατά την 31/12/2011. 

9. Εκτίµηση Παροχής ̟ροερχόµενη α̟ό ̟ρόγραµµα εθελούσιας εξόδου καθορισµένων 
̟αροχών: 
∆εν υπήρξε ενηµέρωση για ύπαρξη σχετικού προγράµµατος.  
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10. Οµαδικό Πρόγραµµα Καθορισµένων ̟αροχών/Λοι̟ές ̟αροχές ̟ρος το ̟ροσω̟ικό 
(̟.χ  stock options) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου Ν2112/1920. 

11. Μεθοδολογία Αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών/ζηµιών:  
Έγινε εφαρµογή του αναθεωρηµένου IAS 19 Rev.2011  
 

5.17.4 Παραδοχές που αφορούν στην παραδοχή του προεξοφλητικού επιτοκίου: 
Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19, το επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των παρουσών 
αξιών των συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών (δηλ. το προεξοφλητικό επιτόκιο) θα πρέπει να 
προσδιορίζεται µε σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις σε υψηλής ποιότητας εταιρικά 
οµόλογα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αγορά ή έχει µικρό βάθος, τότε το προεξοφλητικό 
επιτόκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται µε σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών 
οµολόγων. Επιπλέον, το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αντανακλά το εκτιµώµενο 
χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών. 

 

5.18 ∆ανειακές υποχρεώσεις 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του οµίλου και της εταιρείας αναλύονται παρακάτω. 
 

Όµιλος     

∆ανειακές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Τράπεζες - λογαριασµοί µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε € 12.396.863  2.794.592  

Οµολογιακά δάνεια 14.510.378  17.980.444  

  26.907.240  20.775.036  

 
Εταιρεία     

∆ανειακές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Τράπεζες - λογαριασµοί µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε € 12.396.863  2.794.592  

Οµολογιακά δάνεια 14.510.378  17.980.444  

  26.907.240  20.775.036  

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 οριστικοποιήθηκε η συµφωνία της εταιρείας µε την Τράπεζα 
Πειραιώς για την αντικατάσταση υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων µε έκδοση οµολογιακού 
δανείου ποσού 16,6 εκ. € περίπου. Επίσης συνάφθηκε σύµβαση µακροπρόθεσµου δανείου ποσού 11 
εκ. € µε την Τράπεζα Αττικής.  

 

5.19 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής. 
 

Όµιλος     

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις από συµβόλαια Leasing 2.724.053 2.819.502  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ρυθµισµένων οφειλών 
Ασφαλιστικών ταµείων 

2.544.524  0  

Σύνολο 5.268.577  2.819.502  

 
Εταιρεία     

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις από συµβόλαια Leasing 2.724.053  2.819.502  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ρυθµισµένων οφειλών 
Ασφαλιστικών ταµείων 

2.544.524  0  

  5.268.577  2.819.502  

 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ρυθµισµένων οφειλών Ασφαλιστικών Ταµείων αφορούν πληρωµές 
που θα διενεργηθούν µετά το πέρας της χρήσης 2016 έτσι όπως διαµορφώθηκαν από τον 
διακανονισµό του δοσολογίου της ρύθµισης οφειλών µε Ασφαλιστικό Φορέα. 
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5.20 Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 
 

Οι προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Προµηθευτές εσωτερικού 29.653.909  23.363.709 

Προµηθευτές εσωτερικού - Ακταίον  0  0 

Προµηθευτές εξωτερικού 164.084  434.450  

Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις 7.206.376  6.534.323  

Προµηθευτές εσωτερικού λογ/µ/ος παγίων στοιχείων 1.284  1.464  

Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 14.291.700  14.437.296  

  51.317.353  44.771.242  

 

Εταιρεία     

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Προµηθευτές εσωτερικού 30.576.482  24.157.211  

Προµηθευτές εξωτερικού 161.364  431.730  

Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις 7.206.376  6.534.323  

Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 14.868.336  14.734.668  

  52.812.557  45.857.931  

 

 

5.21 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Φόρος προστιθέµενης αξίας 1.227.239  0  

Φόροι - Τέλη αµοιβών προσωπικού 346.534  453.891  

Φόροι - Τέλη αµοιβών τρίτων 517.859  443.827  

Φόροι - Τέλη αµοιβών τρίτων - Ακταίον 0  0  

Λογαριασµός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως 
φόρου εισοδήµατος 

280.929  57.043  

Λοιποί φόροι  - τέλη 124.992  3.270  

Αγγελιόσηµο και ειδικός φόρος επί διαφηµίσεων 2.634  1.142  

  2.500.187  959.174  

 

 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Φόρος προστιθέµενης αξίας 1.200.791  0  

Φόρος προστιθέµενης αξίας - Ακταίον 0  0  

Φόροι - Τέλη αµοιβών προσωπικού 344.624  451.716  

Φόροι - Τέλη αµοιβών τρίτων 517.622  443.504  

Φόροι - Τέλη αµοιβών τρίτων - Ακταίον 0  0  

Λοιποί φόροι  - τέλη 124.992  3.270  

Αγγελιόσηµο και ειδικός φόρος επί διαφηµίσεων 2.634  1.142  

Λογαριασµός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως 
φόρου εισοδήµατος 

0  0  

  2.190.663  899.633  
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5.22 Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
 

Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Τράπεζες - λ/σµοί δανειακών υποχρεώσεων και Factoring 19.445.356  22.803.041  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση 3.429.115  1.014.300  

  22.874.470  23.817.341  

 
Εταιρεία     

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Τράπεζες - λ/σµοί δανειακών υποχρεώσεων και Factoring 19.445.356  22.803.041  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωέες στην επόµενη χρήση σε € 3.429.115  1.014.300  

  22.874.470  23.817.341  

 

 
 
5.23 Λοιπές υποχρεώσεις 
 

Οι λοιπές υποχρεώσεις του οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Λοιπές Υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Πιστωτικά υπόλοιπα απαιτήσεων 14.146.786  7.543.318  

Μερίσµατα πληρωτέα 364.521  701.177  

Καταθέσεις µετόχων 5.326  5.326  

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 34  0  

∆ικαιούχοι χρηµατικών εγγυήσεων 40.544  40.544  

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε € 388.513  365.486  

Ιατροί (υποχρεώσεις) 11.763.703  10.991.387  

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 3.650.902  5.877.998  

Λοιπά ταµεία κύριας ασφαλίσεως 377  64  

Επικουρικά ταµεία 1.821  1.821  

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 0  0  

Κέρδη από Sale and leaseback 39.375  49.219  

  30.401.901  25.576.339  

 

Εταιρεία     

Λοιπές Υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασµών απαιτήσεων 14.146.617  7.543.209 

Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασµών προκαταβολών 169  109  

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες - Ακταίον 0  0  

Καταθέσεις µετόχων 5.326  5.326  

Μερίσµατα πληρωτέα 364.521  701.177  

∆ικαιούχοι χρηµατικών  εγγυήσεων 40.544  40.544  

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε € 528.549  430.457  

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  και  ΤΣΑΥ 3.644.512  5.870.627  

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ακταίον 0  0  

Επικουρικά ταµεία 612  612  

Ιατροί (υποχρεώσεις) 11.763.703  10.991.387  

Κέρδη από Sale and leaseback 39.375  49.219  

  30.533.927  25.632.666  
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5.24 Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 
 

Οι βραχυπρόθεσµες προβλέψεις έχουν ως εξής: 
 

Όµιλος     

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 31/12/2015 31/12/2014 

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 310.000  310.000  

  310.000  310.000  

 
Εταιρεία     

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 31/12/2015 31/12/2014 

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 260.000  260.000  

  260.000  260.000  

 

 

Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όµιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν 
παρούσες νοµικές ή τεκµαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια ιστορικών γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει 
πιθανότητα εκκαθάρισής τους µέσω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του ποσού µπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα.  
 
Σωρευτικά έχουν υπολογιστεί οι εξής προβλέψεις: 
 

Όµιλος     

Κατηγορία προβλέψεων 2015 2014 

Προβλέψεις υποτίµησης συµµετοχών 2.228.396 2.228.396 

Προβλέψεις για υποτίµηση αναλώσιµων υλικών 887.245 837.245 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 4.375.608 3.797.468 

Προβλέψεις για γραµµάτια και επιταγές σε καθυστέρηση 1.124.092 929.092 

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες διάφορους 4.358.794 4.325.468 

Προβλέψεις για χρεωστικούς µεταβατικούς λογαριασµούς 397.780 397.780 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.594.665 1.621.777 

Προβλέψεις για φορολογικούς ελέγχους 310.000 310.000 

Προβλέψεις για πιστωτικά τιµολόγια - Rebate 0 0 

Αποµειώσεις Χρεογράφων διαθέσιµων για πώληση 1.015.617 929.653 

  16.292.197 15.376.879 

 
Εταιρεία     

Κατηγορία προβλέψεων 2015 2014 

Προβλέψεις υποτίµησης συµµετοχών 2.228.396 2.228.396 

Προβλέψεις για υποτίµηση αναλώσιµων υλικών 887.245 837.245 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 4.093.107 3.514.967 

Προβλέψεις για γραµµάτια και επιταγές σε καθυστέρηση 1.114.861 919.861 

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες διάφορους 4.358.794 4.325.468 

Προβλέψεις για λοιπά κυκλοφούντα στοιχεία ενεργητικού 397.780 397.780 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.572.210 1.601.947 

Προβλέψεις για φορολογικούς ελέγχους 260.000 260.000 

Προβλέψεις για πιστωτικά τιµολόγια - Rebate 0 0 

Αποµειώσεις Χρεογράφων 1.015.617 929.653 

  15.928.009 15.015.317 
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5.25 Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις του οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Πωλήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Πωλήσεις υπηρεσιών 139.401.605  121.706.460  

Πωλήσεις εµπορευµάτων 34.634  40.198  

Επιστροφές / εκπτώσεις (37.805.353) (37.651.491) 

  101.630.886  84.095.168  

 
Εταιρεία     

Πωλήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Πωλήσεις υπηρεσιών 139.383.265  121.706.460  

Εκπτώσεις πωλήσεων (37.805.353) (37.651.491) 

  101.577.912  84.054.970  

 
Τα ποσά των πωλήσεων της εταιρείας αφορούν πωλήσεις υπηρεσιών υγείας προ της εφαρµογής των 
µηχανισµών επιστροφής rebate & claw back.  
  

5.26 Κόστος Πωληθέντων 
 
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Κόστος Πωληθέντων 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 24.285.499  24.594.708  

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 12.162.571  10.724.396  

Παροχές τρίτων 5.792.544  5.813.101  

Φόροι - Τέλη 359.379  641.331  

∆ιάφορα έξοδα 11.657.571  5.869.227  

Αποσβέσεις παγίων 6.817.266  6.429.645  

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 0  188.267  

Ανάλωση αποθεµάτων / υλικών 21.583.348  19.104.298  

Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων (54.235) (51.170) 

  82.603.943  73.313.803  

 

 

Εταιρεία     

Κόστος Πωληθέντων 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 24.117.900  24.438.872  

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 12.124.129  10.700.283  

Παροχές τρίτων 5.780.372  5.801.819  

Φόροι - Τέλη 357.828  638.694  

∆ιάφορα έξοδα 20.899.532  13.085.866  

Αποσβέσεις παγίων 6.796.424  6.417.958  

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 0  188.267  

Ανάλωση αποθεµάτων 12.752.623  12.102.203  

Ιδιοπαραγωγή και αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεµάτων (54.235) (51.170) 

  82.774.573  73.322.793  
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5.27 Λοιπά Έσοδα 
 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Λοιπά Έσοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 30.689  53.324  

Προµήθειες - Μεσιτείες 0  4.208  

Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων 171.992  414.222  

Έσοδα από χρησιµοποιηµένες Προβλέψεις 0  10.373  

Έσοδα από αχρησιµοποίητες Προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 0  263.719  

Ειδικές επιχορηγήσεις επιδοτήσεις 166.644  80.196  

Έκτακτα κέρδη / Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 5.815  0  

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 13.381  247.977  

Σύνολο 388.520  1.074.019  

 
Εταιρεία     

Λοιπά Έσοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 30.689  182.460  

Προµήθειες - Μεσιτείες 66.557  4.208  

Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων 171.992  415.122  

Ειδικές επιχορηγήσεις επιδοτήσεις 166.644  80.196  

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  26.833  113.732  

Έκτακτα κέρδη / έσοδα προηγούµενων χρήσεων 5.438  0  

Έσοδα από χρησιµοποιηµένες Προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 0  0  

  468.151  795.717  

 

 

 
5.28 Έξοδα ανάπτυξης / διάθεσης 
 
Τα έξοδα ανάπτυξης / διάθεσης έχουν ως εξής: 
 

Όµιλος     

Έξοδα ανάπτυξης / διάθεσης 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 421.754 460.192 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 211.221 200.664 

Παροχές τρίτων 100.596 108.769 

Φόροι - Τέλη 6.241 12.000 

∆ιάφορα έξοδα 202.451 109.819 

Αποσβέσεις παγίων 118.392 120.305 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 0 3.523 

  1.060.657  1.015.273  

 

Εταιρεία     

Έξοδα ανάπτυξης / διάθεσης 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 418.844 457.276 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 210.554 200.213 

Παροχές τρίτων 100.385 108.558 

Φόροι - Τέλη 6.214 11.951 

∆ιάφορα έξοδα 362.952 244.850 

Αποσβέσεις παγίων 118.030 120.087 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 0 3.523 

  1.216.979  1.146.457  
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5.29 Έξοδα διοίκησης 
 

Τα έξοδα διοίκησης του οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Έξοδα ∆ιοίκησης 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 472.113 511.324 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 236.442 222.960 

Παροχές τρίτων 112.608 120.854 

Φόροι - Τέλη 6.986 13.333 

∆ιάφορα έξοδα 226.625 122.021 

Αποσβέσεις παγίων 132.529 133.672 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 0 3.914 

  1.187.302  1.128.081  

 
Εταιρεία     

Έξοδα ∆ιοίκησης 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 468.855 508.085 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 235.695 222.459 

Παροχές τρίτων 112.371 120.620 

Φόροι - Τέλη 6.956 13.278 

∆ιάφορα έξοδα 406.289 272.055 

Αποσβέσεις παγίων 132.123 133.429 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 0 3.914 

Σύνολο 1.362.290  1.273.841  

 

 

5.30 Λοιπά Έξοδα 
 

Τα λοιπά έξοδα του οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Λοιπά Έξοδα  31/12/2015 31/12/2014 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  73.524  807.659  

Έκτακτες ζηµίες 64.777  51.170  

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 806.466  453.546  

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 2.625  0  

Λοιπές έκτακτες Προβλέψεις 0  16.066  

Προβλέψεις για υτοτίµηση αναλωσίµων 50.000  0  

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 130.716  92.957  

  1.128.108  1.421.397  

 
Εταιρεία     

Λοιπά Έξοδα  31/12/2015 31/12/2014 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  73.311  807.026  

Έκτακτες ζηµίες 64.369  51.170  

Προβλέψεις για υτοτίµηση αναλωσίµων 50.000  0  

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 130.396  85.484  

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 806.466  200.237  

  1.124.542  1.143.917  
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5.31 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 

Όµιλος     

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 13.697  293.207  

Σύνολο 13.697  293.207  

 

Εταιρεία     

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Πιστωτικοί τόκοι 13.693  293.196  

  13.693  293.196  

  

 

5.32 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Τόκοι και έξοδα οµολογιακών δανείων 1.058.779  372.485  

Τόκοι και έξοδα λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.981.357  2.388.582  

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 99.260  2.420  

  3.139.396  2.763.486  

 

Εταιρεία     

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Τόκοι και έξοδα οµολογιακών δανείων 1.058.779  372.485  

Τόκοι και έξοδα λοιπών τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων 1.981.357  2.387.811  

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών και λοιπά συναφή µε τις 
χρηµατοδοτήσεις έξοδα 

98.435  2.420  

  3.138.571  2.762.715  

 

 

5.33 Λοιπά επενδυτικά αποτελέσµατα  
 

Tα λοιπά επενδυτικά αποτελέσµατα αναλύονται ως εξής : 

 

Όµιλος     

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσµατα 31/12/2015 31/12/2014 

Ζηµιές από οριστική πώληση χρεογράφων  (168.189) (276.143) 

Σύνολο (168.189) (276.143) 

 

Εταιρεία     

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσµατα 31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα συµµετοχών - Μερίσµατα από θυγατρική 0  0  

Ζηµιές από οριστική πώληση χρεογράφων  (168.189) (276.143) 

Σύνολο (168.189) (276.143) 

 

Η ζηµιά από πώληση  χρεογράφων αφορά σε οριστική πώληση µετοχών της Ε.Τ.Ε κατά τη 
διάρκεια της χρήσης. 
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5.34 Φόροι 
 

Οι φόροι για τον όµιλο και τη εταιρεία αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος     

Φόροι 31/12/2015 31/12/2014 

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι βάσει Ε.Λ.Π. 1.278.120 527.280 

Αναβαλλόµενη φορολογία -190.899 200.074 

Σύνολο 1.087.221 727.353 

Ανάλυση αναβαλλόµενης φορολογίας:     

Επίδραση από αλλαγή συντελεστών απόσβεσης (597.190) (466.731) 

Επίδραση από λογισµό χρηµατοδοτικών µισθώσεων 391.759 335.884 

Επίδραση από αναπροσαρµογή αποτιµήσεων 0 0 

Επίδραση από λογισµό προβλέψεων (101.091) 335.082 

Επίδραση από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης 0 (4.642) 

Επίδραση από αλλαγή συντελεστή φορολογίας 9.719 0 

Λοιπές επιδράσεις 105.903 481 

Σύνολο (190.899) 200.074  

 
Εταιρεία     

Φόροι 31/12/2015 31/12/2014 

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί βάσει ΕΛΠ 1.102.411 457.401 

Αναβαλλόµενη φορολογία (190.804) 173.626  

  911.607  631.027  

Αναβαλλόµενη φορολογία που αναλύεται:     

Επίδραση από αλλαγή συντελεστών απόσβεσης (597.190) (494.870) 

Επίδραση από λογισµό χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων 

391.759 335.884  

Επίδραση από αναπροσαρµογή αποτιµήσεων 
 

0  

Επίδραση από λογισµό προβλέψεων (101.091) 336.773  

Επίδραση από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης 
 

(4.642) 

Επίδραση από αλλαγή συντελεστή φορολογίας 9.815  0  

Λοιπές επιδράσεις 105.903  481  

Σύνολο (190.804) 173.626  

 

 

Η ανάλυση των φόρων βάσει της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας έχει ως εξής: 

 
Όµιλος       

Ανάλυση φόρων βάσει ΕΛΠ 31/12/2015 31/12/2014 Σηµειώσεις 

Φόρος εισοδήµατος χρήσης 799.888  490.823  Βάσει του Ν. 4172/2013 

Λοιποί φόροι βάσεις ΕΛΠ 262.566  2.600  Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0  3.173  
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις µε το πέρας του 
φορολογικού ελέγχου 

Φόρος Ακίνητης περιουσίας / ΕΝΦΙΑ 215.667  30.684  
Φόρος ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων / 
ΕΝΦΙΑ 

  1.278.120  527.280    

 
Εταιρεία       

Ανάλυση φόρων βάσει ΕΛΠ 31/12/2015 31/12/2014 Σηµειώσεις 

Φόρος εισοδήµατος χρήσης 626.572  425.117  Βάσει του Ν. 4172/2013 

Λοιποί φόροι βάση ΕΛΠ 260.173  1.600  Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 

Φόρος Ακίνητης περιουσίας / ΕΝΦΙΑ 215.667  30.684  
Φόρος ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων / 
ΕΝΦΙΑ 

  1.102.411  457.401    
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5.35 Λοιπά συνολικά έσοδα 
 

Η ανάλυση των λοιπών συνολικών εσόδων για τον όµιλο κατά την 31/12/2015 και 31/12/2014 
αντίστοιχα έχει ως εξής: 

 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Σηµειώσεις 
01.01 - 

31.12.2015 
01.01 - 

31.12.2015 
01.01 - 

31.12.2015 
Έσοδα - κέρδη από συναλλαγή στο επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο  

0 0 0 

Αποτίµηση χρη/κών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση  

(85.964) 0 (85.964) 

Αναβαλλόµενος φόρος 
 

47.768 0 47.768 

Αναλογιστικά κέρδη - ζηµιές βάσει ∆ΛΠ 19 
 

0 0 0 

Λοιπά έσοδα 
 

0 0 0 

Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων   0 0 0 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
 

(38.196) 0 (38.196) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   22.904 0 22.904 

Κατανέµονται σε:     
  

Ιδιοκτήτες µητρικής 
 

22.904 0 22.904 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές   0 0 0 

 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Σηµειώσεις 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2014 
Έσοδα - κέρδη από συναλλαγή στο επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο  

51.068 0 51.068 

Αποτίµηση χρη/κών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση  

(737.631) 0 (737.631) 

Αναβαλλόµενος φόρος 
 

191.784 0 191.784 

Αναλογιστικά κέρδη - ζηµιές βάσει ∆ΛΠ 19 
 

0 0 0 

Λοιπά έσοδα 
 

0 0 0 

Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων   0 0 0 

Λοιπά συνολικά έσοδα   (494.779) 0 (494.779) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   (391.468) 0 (391.468) 

Κατανέµονται σε:     
  

Ιδιοκτήτες µητρικής 
 

(391.468) 0 (391.468) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές   0 0 0 

 
Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας τα λοιπά συνολικά έσοδα έχουν ως εξής: 
 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - Εταιρεία Σηµειώσεις 
01.01 - 

31.12.2015 
01.01 - 

31.12.2014 

Έσοδα - κέρδη από συναλλαγή στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 
 

0 51.068 

Αποτίµηση χρη/κών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 
 

(85.964) (737.631) 

Αναβαλλόµενος φόρος 
 

47.768 191.784 

Αναλογιστικά κέρδη - ζηµιές βάσει ∆ΛΠ 19 
 

0 0 

Λοιπά έσοδα 
 

0 0 

Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων   0 0 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
 

(38.196) (494.779) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   (272.378) (621.334) 

 

 

5.36 Ποσά µηχανισµών επιστροφής Rebate & Claw back 
 

Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης σε εφαρµογή των υπουργικών αποφάσεων 
σχετικά µε το άρθρο 100 του ν.4172/2013  προέβη σε έκδοση πιστωτικών τιµολογίων προς τον 
ΕΟΠΥΥ συνολικού ποσού 4,6 εκ. Ευρώ και σε πρόβλεψη βάσει των σχετικών γνωστοποιήσεων από 
τον ΕΟΠΥΥ ποσού 7 εκ. Ευρώ περίπου.  
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6. ΆΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ 
6.1 Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή 
 
Οι υπολογισµοί των βασικών κερδών/(ζηµιών) ανά µετοχή µετά τους φόρους των κοινών µετοχών, 
για τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες, εµφανίζονται στη συνέχεια. 
 

− Παράµετροι υ̟ολογισµού αριθµητών κλάσµατος υ̟ολογισµού κερδών/ζηµιών ανά 
µετοχή 

 
    Παρούσα χρήση Προηγούµενη χρήση 

    Ο Όµιλος Mητρική Ο Όµιλος Mητρική 

Α. Αριθµητές βασικών κερδών ανά µετοχή 
   

  
  Κέρδη µετά τους φόρους 61.100 (234.182) 103.312 (126.555) 

Μείον: 
Μερίσµατα προνοµιούχων µετοχών που αφορούν τη 
χρήση 

- - - - 

Μείον: Ζηµιές από εξαγορές προνοµιούχων µετοχών - - - - 

Μείον: 
Ζηµιές από πρόωρη µετατροπή προνοµιούχων µετοχών 
σε κοινές 

- - - - 

  Βασικά κέρδη κοινών µετοχών 61.100 (234.182) 103.312 (126.555) 

 
 
− Παράµετροι υ̟ολογισµού ̟αρανοµαστών κλάσµατος υ̟ολογισµού κερδών/ζηµιών ανά 

µετοχή 
 

    Παρούσα χρήση Προηγούµενη χρήση Σταθµισµένη τιµή 

    
Αριθµός 
µετοχών 

Μέρες 
Αριθµός 
µετοχών 

Μέρες 
Παρούσα 

Χρήση 
Προηγούµενη 

χρήση 

Α. Παρονοµαστής βασικών κερδών ανά µετοχή             

  
Αριθµός Κοινών Μετοχών Έναρξης (χωρίς εκείνες 
που παρέχουν δικαίωµα ανάκλησης) 

2.777.300 365 2.777.300 365 2.777.300 2.777.300 

Α1 Αυξήσεις 
     

  
  Αύξηση µε µετρητά - -   - - - 

  Μετατροπή οµολογιών σε κοινές µετοχές - - - - - - 

  Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων - - - - - - 

  Αυξήσεις σε είδος - - - - - - 

  Έναντι παροχής υπηρεσιών (Stock Options) - - - - - - 

  Συνενώσεις  - - - - - - 

  
Έκδοση λοιπών περιπτώσεων κοινών µετοχών 
υπό αίρεση µε εκπληρωση των όρων (Options) 

  - - - - - 

  
Κατάργηση δικαιώµατος ανάκλησης, για κοινές 
µετοχές που είχαν αυτό το δικαίωµα 

- - - - - - 

Α2 Μειώσεις µε καταβολή στους µετόχους 
     

  
  Μειώσεις κεφαλαίου µε καταβολή στους µετόχους - - - - - - 

Α3 
Μεταβολή µετοχών χωρίς µεταβολή των 
πόρων      

  

  
Αύξηση κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών 

        - - 

  Μείωση κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών - - - - - - 

  Αύξηση κεφαλαίου µε δωρεάν διανοµή µετοχών - - - - - - 

  Μείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών (Split) - - - - - - 

  
Αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών 
(Reverse Split) 

- - - - - - 

  Σύνολο Μέσων Σταθµισµένων Κοινών Μετοχών 2.777.300   2.777.300   2.777.300 2.777.300 
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Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή 
 
Οι τελικοί υπολογισµοί των βασικών κερδών/(ζηµιών) ανά µετοχή εµφανίζονται στη συνέχεια. 
 

  Σύνολο ∆ραστηριοτήτων Παρούσα χρήση Προηγούµενη χρήση 

    Όµιλος Mητρική Όµιλος Mητρική 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή         

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών 61.100 (234.182) 103.312 (126.555) 

  Μέσες σταθµισµένες κοινές µετοχές 2.777.300 2.777.300 2.777.300 2.777.300 

  Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,0220 (0,0843) 0,0372 (0,0456) 

  Συνεχιζόµενες ∆ραστηριοτήτες   

    01.01 - 31.12.2015 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή   

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών 61.100 

  Μέσες σταθµισµένες κοινές µετοχές 2.777.300 

  Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,0220 

  ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες   

    01.01 - 31.12.2015 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή   

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών - 

  Μέσες σταθµισµένες κοινές µετοχές - 

  Βασικά κέρδη ανά µετοχή  -  

 

  Συνεχιζόµενων ∆ραστηριοτήτων   

    01.01 - 31.12.2014 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή   

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών 103.312 

  Μέσες σταθµισµένες κοινές µετοχές 2.777.300 

  Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,0372 

  ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες   

    01.01 - 31.12.2014 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή   

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών - 

  Μέσες σταθµισµένες κοινές µετοχές - 

  Βασικά κέρδη ανά µετοχή  -  

 
6.2 Ανάλυση κεφαλαίου 
 
Ανάλυση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά κατηγορία τίτλων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Είδος τίτλων κεφαλαίου 
(µετοχών) 

Λήξη χρήσης Έναρξη χρήσης 

Αριθµός 
τίτλων 

Ονοµαστική 
αξία 

Αξία 
κεφαλαίου 

Αριθµός 
τίτλων 

Ονοµαστική 
αξία 

Αξία 
κεφαλαίου 

Κοινές µετοχές 2.777.300 30,00 83.319.000 2.777.300 30,00 83.319.000 

  2.777.300   83.319.000 2.777.300   83.319.000 

 
6.3 Μεταβολές στους λογαριασµούς ιδίων κεφαλαίων 
 
Οι µεταβολές στην περίοδο για όλους τους λογαριασµούς της καθαρής θέσης, εµφανίζονται στην 
παρ. 1.3 (Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων). 
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6.4 Συµφωνία ροών µε διαθέσιµα και ανάλυση διαθεσίµων 
 

Η συνοπτική συµφωνία ανάµεσα στις ταµειακές ροές κατά κατηγορία και στη µεταβολή των 
ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων, εµφανίζεται στη συνέχεια. 
 

Όµιλος      

Είδος Ροών 01.01-31.12.2015 
01.01-

31.12.2014 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα έναρξης 16.407.108 2.452.263 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 4.867.302 21.010.546 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (5.631.168) (1.667.935) 

Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες 3.884.148 (5.387.767) 

Σύνολο Ταµειακών Ροών  3.120.282 13.954.845 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα λήξης 19.527.390 16.407.108 

   

Εταιρεία     

Είδος Ροών 01.01-31.12.2015 
01.01-

31.12.2014 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα έναρξης 16.337.511 2.411.634 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 4.886.185 20.982.148 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (5.616.459) (1.668.503) 

Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες 3.884.148 (5.387.767) 

Σύνολο Ταµειακών Ροών  3.153.874 13.925.878 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα λήξης 19.491.386 16.337.511 

 
 

Όµιλος       

  31/12/2015 31/12/2014   
Αιτιολόγηση περίληψης ταµειακών 
διαθεσίµων και ισοδυνάµων 

Ταµείο εταιρείας 317.669 55.154 Μετρητά 

Καταθέσεις όψεως / Καταθέσεις προθεσµίας 9.213.878 16.351.954 Φύση στοιχείου - Άµεση ρευστοποίηση. 

Χρεόγραφα που αποτελούν ταµειακά ισοδύναµα 9.999.068 0 Φύση στοιχείου - Άµεση ρευστοποίηση. 

Προβλέψεις υποτίµησης Χρεογράφων που 
αποτελούν ταµειακά ισοδύναµα -3.225 0 Φύση στοιχείου - Άµεση ρευστοποίηση. 

  19.527.390 16.407.108     

Εταιρεία       

  31/12/2015 31/12/2014   
Αιτιολόγηση περίληψης ταµειακών 
διαθεσίµων και ισοδυνάµων 

Ταµείο εταιρείας 317.153 54.526 Μετρητά 

Καταθέσεις όψεως / Καταθέσεις προθεσµίας 9.178.389 16.282.986 Φύση στοιχείου - Άµεση ρευστοποίηση. 

Χρεόγραφα που αποτελούν ταµειακά ισοδύναµα 9.999.068 0 Φύση στοιχείου - Άµεση ρευστοποίηση. 

Προβλέψεις υποτίµησης Χρεογράφων που 
αποτελούν ταµειακά ισοδύναµα 

-3.225 0 
 

Φύση στοιχείου - Άµεση ρευστοποίηση. 

  19.491.386 16.337.511     
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6.5 Ανάλυση Εξόδων κατ’ είδος 
 
Στην κατάσταση συνολικών εσόδων (ή αποτελεσµάτων χρήσης), τα έξοδα εµφανίζονται κατά 
λειτουργία. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των εξόδων κατά είδος. 
 

Όµιλος      

Έξοδα κατά είδος 
1/1 - 

31/12/2015 
1/1 - 

31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 25.179.367 25.566.225 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 12.610.235 11.148.021 

Παροχές τρίτων 6.005.748 6.042.725 

Φόροι - τέλη 372.606 666.664 

∆ιάφορα έξοδα 12.086.647 6.101.067 

Τόκοι και συναφή έξοδα 3.139.396 2.763.486 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 7.068.187 6.683.622 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 0 195.704 

  66.462.186 59.167.514 

 
Εταιρεία     

Έξοδα κατά είδος 
1/1 - 

31/12/2015 
1/1 - 

31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 25.005.599 25.404.233 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 12.570.378 11.122.956 

Παροχές τρίτων 5.993.129 6.030.997 

Φόροι - τέλη 370.998 663.923 

∆ιάφορα έξοδα 21.668.773 13.602.771 

Τόκοι και συναφή έξοδα 3.138.571 2.762.715 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 7.046.578 6.671.474 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 0 195.704 

  75.794.025 66.454.772 

 
  

6.6 Ανάλυση Εσόδων κατ’ είδος 
 
Τα έσοδα που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αναλύονται κατά κατηγορία ως εξής: 

 
Όµιλος 
Έσοδα κατά κατηγορία 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 34.634 40.198 

Πωλήσεις υπηρεσιών 101.596.252 84.054.970 

Μείον: Ποσά µηχανισµών επιστροφής Rebate - Claw back (11.597.188) (4.713.545) 

Έσοδα από επιχορηγήσεις και πρόσθετα έσοδα 
πωλήσεων 166.644 80.196 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 30.689 53.324 

Προµήθειες 0 4.208 

Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων 171.992 414.222 

Πιστωτικοί τόκοι 13.697 293.207 

Λοιπά έσοδα / έκτακτα έσοδα 19.196 247.977 

Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 0 274.092 

  90.435.915 80.748.848 

Λογαριασµοί που εµφανίζονται τα πιο πάνω έσοδα στα αποτελέσµατα 

Πωλήσεις 101.630.886 84.095.168 

Μείον: Ποσά µηχανισµών επιστροφής Rebate - Claw back (11.597.188) (4.713.545) 

Λοιπά έσοδα 388.520 1.074.019 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 13.697 293.207 

  90.435.915 80.748.848 
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Εταιρεία 
Έσοδα κατά κατηγορία 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 

Πωλήσεις υπηρεσιών  101.577.912 84.054.970 

Μείον: Ποσά µηχανισµών επιστροφής Rebate - Claw back (11.597.188) (4.713.545) 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 166.644 80.196 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 30.689 182.460 

Προµήθειες 66.557 4.208 

Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων 171.992 415.122 

Πιστωτικοί τόκοι 13.693 293.196 

Έσοδα συµµετοχών 0 0 

Λοιπά έσοδα / έκτακτα έσοδα 32.270 113.732 

Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις 0 0 

  90.462.569 80.430.339 

Λογαριασµοί που εµφανίζονται τα πιο πάνω έσοδα στα αποτελέσµατα 

Πωλήσεις 101.577.912 84.054.970 

Μείον: Ποσά µηχανισµών επιστροφής Rebate - Claw back (11.597.188) (4.713.545) 

Λοιπά έσοδα 468.151 795.717 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / Λοιπά επενδυτικά 
αποτελέσµατα 13.693 293.196 

  90.462.569 80.430.339 

 
6.7 Εµπράγµατα βάρη 
 

Τα εµπράγµατα βάρη του οµίλου και της µητρικής εταιρείας (από σύναψη δανείου της 
απορροφούµενης θυγατρικής εταιρείας Ακταίον ΑΕ) αναλύονται κατά την 31.12.2015 ως εξής. 

Εταιρεία - Όµιλος 

Κατηγορία Ενσώµατων Παγίων Αξία βαρών Είδη βαρών Υποχρεώσεις που καλύπτουν 

Γήπεδα - οικόπεδα 4,4 εκ. € Εξασφάλιση υποχρεώσεων ∆ανειακές υποχρεώσεις 

 
 

6.8 Ενδεχόµενες απαιτήσεις / υποχρεώσεις 
 
∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από ενδεχόµενες υποχρεώσεις πέραν των 
προβλέψεων που ήδη έχουν σχηµατιστεί.  
 
6.9 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής εταιρείας καθώς και των εταιρειών του Οµίλου 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

Επωνυµία Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

ΠΕΡΣΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε. 2008 – 2010 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. Υπό εκκαθάριση 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε. Υπό εκκαθάριση 

GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε. 2008 - 2010 

 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενους φόρους από έλεγχο, βάσει εκτιµήσεων 
που στηρίζονται σε προηγούµενους ελέγχους. Σωρευτικά οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί σε 
επίπεδο οµίλου και µητρικής εταιρείας για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται σε 310 
χιλ. € και 260 χιλ. € περίπου αντίστοιχα.  
Για τις χρήσεις 2011 - 2014, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε βάση την ΠΟΛ 
1159/26/7/2011 και ΠΟΛ 1124/18/6/2015 . Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 65A  παραγρ. 1 Ν.4174/2013. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό 
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων 
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χρήσης 2015. Ο εν λόγω δεν αναµένεται να επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές 
υποχρεώσεις που έχουν ενσωµατωθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις.  
 
 

6.10 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
 
Οι στόχοι του οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

− να εξασφαλίσει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητά της (going-concern) 

− να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους 

− να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος 
κεφαλαίου. 
 

Η µητρική εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της µπορεί να 
µεταβάλει το µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες 
µετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το χρέος της. Η µητρική εταιρεία και 
κατ’ επέκταση ό όµιλος παρακολουθεί τη κεφαλαιακή διάρθρωση µε βάση την ανάλυση που 
ακολουθεί. 
 

Όµιλος 
  31/12/2015 

Σύνολο έντοκων υποχρεώσεων 52.505.763 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα  19.527.390 

Καθαρός δανεισµός  32.978.373 

Ίδια κεφάλαια  86.420.596 

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια  119.398.970 

Σχέση Καθαρού ∆ανεισµού / Συνολικά καφάλαια 27,62% 

Σχέση Ιδίων κεφαλαίων / Συνολικά καφάλαια 72,38% 

    

Εταιρεία 
  31/12/2015 

Σύνολο έντοκων υποχρεώσεων 52.505.763 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα  19.491.386 

Καθαρός δανεισµός  33.014.378 

Ίδια κεφάλαια  85.201.015 

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια  118.215.392 

Σχέση Καθαρού ∆ανεισµού / Συνολικά κεφάλαια 27,93% 

Σχέση Ιδίων κεφαλαίων / Συνολικά κεφάλαια 72,07% 
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6.11 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά 
την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
 

Όµιλος Εταιρεία 

  31/12/2015 31/12/2015 

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού     

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία 4.074.808 4.074.808 

∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις 
0 0 

4.074.808 4.074.808 

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού     

Απαιτήσεις και δάνεια 73.613.708 73.628.731 

Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 19.527.390 19.491.386 

93.141.099 93.120.117 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο 
κόστος 29.631.293 29.631.293 

29.631.293 29.631.293 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο 
κόστος 74.191.823 75.687.028 

  74.191.823 75.687.028 

 
6.12 ∆ιαχείριση κινδύνων 
 

Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της 
αγοράς (διακυµάνσεις επιτοκίων, οι τιµές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 
ρευστότητας.  
Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του οµίλου στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής 
επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του συνόλου των εταιρειών που τον απαρτίζουν, 
που προκύπτει από την αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση 
στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. 
Η διαδικασία που ακολουθείται για τη διαχείριση των κινδύνων είναι η παρακάτω: 

− Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της 
εταιρείας, 

− Σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών 
προϊόντων για την µείωση των κινδύνων, και  

− Εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της 
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εµπορικούς 
χρεώστες και πιστωτές καθώς και δάνεια από πιστωτικά ιδρύµατα. 
 

− Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
∆εν υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία ή οι µελλοντικές ταµιακές ροές 
των χρηµατοοικονοµικών µέσων του Οµίλου ή της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν 
αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις ισοτιµίες ξένου συναλλάγµατος.  
Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών συναλλαγών των εταιρειών του Οµίλου, γίνεται µε το νόµισµα 
του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος (νόµισµα λειτουργίας) το οποίο είναι το Ευρώ. 
 

− Ανάλυση ευαισθησίας ε̟ιτοκίου 
Η πολιτική του οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή του στον κίνδυνο ταµειακών ροών 
επιτοκίου όσον αφορά τη χρηµατοδότησή του. Την 31η ∆εκεµβρίου 2015, ο όµιλος είναι 
εκτεθειµένος µόνο στις µεταβολές του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό. Οι 
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µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις της µητρικής εταιρείας διέπονται από όρους σταθερού 
µακροχρόνιου spread, µε αποτέλεσµα να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος µεταβολής των περιθωρίων 
ασφαλίστρων κινδύνου.    
 

  Εταιρεία Όµιλος 

Μεταβολή µέσου επιτοκίου (+200 µονάδες) 2% 2% 

Επίδραση στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1.050.115 1.050.115 

Επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης  -1.050.115 -1.050.115 

  Εταιρεία Όµιλος 

Μεταβολή µέσου επιτοκίου (-200 µονάδες) -2% -2% 

Επίδραση στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα -1.050.115 -1.050.115 

Επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης  1.050.115 1.050.115 

 
− Ανάλυση ̟ιστωτικού κινδύνου 

H έκθεση της εταιρείας και του οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία αναφοράς  αναλύονται 
ως εξής: 

Όµιλος Εταιρεία 

  31/12/2015 31/12/2015 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 19.527.390 19.491.386 
Απαιτήσεις έναντι πελατών και λοιπές εµπορικές 
απαιτήσεις 73.613.708 73.613.708 

  93.141.099 93.105.094 

 
Ο όµιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις 
πληροφορίες αυτές στα control του πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιµες µε λογικό κόστος, 
χρησιµοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά µε τους πελάτες. Η πολιτική του οµίλου 
είναι να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες. 
Η διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά το  µέρος 
που δεν έχουν αποµειωθεί θεωρούνται υψηλής πιστωτικής ποιότητας. 
Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, προέρχονται από τη λειτουργική και παραγωγική 
δραστηριότητα του συνόλου των εταιρειών που απαρτίζουν τον όµιλο και διέπονται από συνήθης 
όρους αγοράς. Για το λόγο αυτό η διοίκηση θεωρεί ότι ο κίνδυνος από µη ρευστοποίηση µέρους 
των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων θεωρείται µικρός. Επιπλέον κρίνεται σκόπιµο διενεργούνται 
οι σχετικές προβλέψεις για την κάλυψη του κινδύνου µη είσπραξης µέρους ή του συνόλου της 
απαίτησης.  
Τα ταµειακά ισοδύναµα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που 
είναι εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά. Επιπλέον είναι κοντά στη λήξη τους και για αυτό το λόγο 
εµφανίζουν αµελητέο κίνδυνο κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους. 

− Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 
Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται 
καθηµερινά. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο 
έτος προσδιορίζονται µηνιαία. Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει κάθε ανάγκη χωριστά και µε βάση 
εγκεκριµένο πρόγραµµα διεκπεραιώνει τις εµπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Οι κυριότερες 
υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 31.12.2015 αναλύονται χρονικά ως εξής: 

 
Εταιρεία         

  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  
εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη 

αργότερο από 5 
έτη 

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 1.761.018 1.765.010 10.945.341 12.435.872 

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 16.207.613 5.994.998 24.538.872 6.071.076 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 0 3.429.115 9.445.356 10.000.000 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις leasing 464.261 331.485 1.908.712 19.595 

Ρυθµισµένες οφειλές Ασφαλιστικών Ταµείων 190.839 190.839 1.908.391 636.134 

  18.623.730 11.711.446 48.746.670 29.162.677 
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6.12.1 Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την κλειόµενη χρήση και σχετίζονται µε 
τους πιστωτικούς κινδύνους και τους κινδύνους ρευστότητας.  
 
Αναφορικά µε την υιοθέτηση µέτρων κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 100 του 
ν.4172/2013 έχουν τεθεί σε εφαρµογή τα εξής: 
α) ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (Claw-back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων 
και φυσικοθεραπείας. Βάσει του µηχανισµού, η µηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισµού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που 
παρέχονται από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
1/12 των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό, το 
οποίο αναζητείται εκ µέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους των 
ανωτέρω υπηρεσιών υγείας, υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται εντός µηνός από την 
έγγραφη ατοµική ειδοποίηση σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ.  
Το συνολικό ποσό της επιστροφής (claw-back) υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση, υπολογίζοντας τη 
διαφορά ανάµεσα στην προϋπολογισµένη και την πραγµατική δαπάνη, που προκύπτει από την 
αιτούµενη από τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές rebate και λοιπές µη 
αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισµού.  
β) η καθιέρωση κλιµακούµενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές 
εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισµένων του προς τους συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ 
ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισµού ως επιστροφή (Rebate) για 
κάθε µήνα.  
Το ποσό επιστροφής ("rebate") υπολογίζεται σε µηνιαία βάση, και αποδίδεται από τους υπόχρεους 
παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός µηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατοµική ειδοποίησή τους, 
σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ.  
Ο ΕΟΠΥΥ επιπλέον δύναται να συµψηφίζει τα παραπάνω ποσά επιστροφής ("rebate') µε ισόποσες 
οφειλές του προς τους παρόχους εντός του ίδιου ή/και του προηγούµενου έτους, όπως αυτές 
προκύπτουν από τα νόµιµα παραστατικά τους.  
 

Η εταιρία για τα ανωτέρω έχει προσφύγει µαζί µε τις υπόλοιπες ιδιωτικές κλινικές ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας κατά των Υπουργικών Αποφάσεων και των ατοµικών σηµειωµάτων για 
το rebate και το claw back που έχουν επιβληθεί επί των τιµολογίων των ιδιωτικών κλινικών προς τον 
ΕΟΠΥΥ, καθώς και κατά σχετικών αποφάσεων του ∆Σ του ΕΟΠΥΥ που επαναπροσδιορίζουν 
µονοµερώς την χρέωση συγκεκριµένων ιατρικών πράξεων προς τον ΕΟΠΥΥ από τις ιδιωτικές 
κλινικές. Ήδη έχει εκδικαστεί η απόφαση του rebate και αναµένεται η απόφαση ενώ για το claw 
back υφίσταται εκκρεµοδικία. 
 
Η συνολική επιβάρυνση για τη εταιρεία σε εφαρµογή των ως άνω αποφάσεων ανήλθε συνολικά σε 
11,6 εκ. € για τα οποία εκδόθηκαν τα σχετικά πιστωτικά τιµολόγια και υπολογίστηκαν οι σχετικές 
προβλέψεις κατά την 31.12.2015 βάσει των σχετικών γνωστοποιήσεων από τον ΕΟΠΥΥ έως την 
ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης. Εκκρεµεί η οριστικοποίηση της έκπτωσης από τον ΕΟΠΥΥ του 
β εξαµήνου του 2014, για την οποία όµως είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση λόγω µη 
γνωστοποίησης από πλευράς ΕΟΠΥΥ όλων των παραµέτρων (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά) οι 
οποίες µπορούν αξιόπιστα να οδηγήσουν σε ακριβή προσδιορισµό των αντίστοιχων ποσών.  

 
6.13 Συνδεδεµένα µέρη 
 
Τα ποσά των συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24 είναι τα 
εξής: 
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Εταιρεία Σχέση Συµµετοχής 
Πωλήσεις 

Αγαθών και 
Υπηρεσιών 

Λοιπά 
Έσοδα και 

Έσοδα 
Συµµετοχών

Αγορές Αγαθών 
και Υπηρεσιών

Λοιπές 
∆απάνες 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. Θυγατρική  - - 0,00  - 227.206 52.598

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε. Θυγατρική  -  -  -  - 543.781  - 

SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED Θυγατρική  - 0  -  - 23.937 0

METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD Θυγατρική  -  -  - 0 0  - 

GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε. Θυγατρική  -  - 9.600.904  - 0 15.738.492

METROPOLITAN Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε Θυγατρική 81.170 99.839  - 

IONIS DEVELOPMENT AE Λοιπά συν δεδεµέν α Μέρη  -  - 1.519.874  - 4.390.960  - 

ΤΕΟ∆ΟΜΗ ΑΚΤΕ Λοιπά συν δεδεµέν α Μέρη  -  - 32.473  - 180.000 0

ΜΕΤΟΧΟΙ Λοιπά συν δεδεµέν α Μέρη 0 284.157 364.521

Σύνολο 81.170 0 11.153.250 0 5.749.880 16.155.611  
 

 
Επιπλέον οι συναλλαγές του οµίλου και της µητρικής εταιρείας µε τα βασικά διευθυντικά στελέχη 
έχουν ως εξής: 

 

Περιγραφή  Όµιλος Εταιρεία 

 - Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 618.624 565.864 

 - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 284.157 284.157 

 - Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης  -   -  

 
 

6.14 Λειτουργικοί Τοµείς 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του οµίλου κατά τοµέα 

 

01.01 - 31.12.2015
Παροχή 

Υπηρεσιών Υγείας

Εξειδικευµένες  

Υπηρεσίες Υγείας

Πωλήσεις Ιατρικών 

Υλικών

Προώθηση 

Πωλήσεων Υγείας

Επενδυτικές 

∆ραστηριόττες

Απορροφούµενος 
Τοµέας - 

Στάθµευση Αυτ/των

Σύνολο

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις ανά Τοµέα 101.596.252 0 9.635.538 0 0 0 111.231.790

Εσωτερικές Πωλήσεις 0 0 -9.600.904 0 0 0 -9.600.904

Μείον: Ποσά μηχανισμών επιστροφής Rebate & Claw Back -11.597.188 0 0 0 0 0 -11.597.188

Καθαρές Πωλήσεις 89.999.064 0 34.634 0 0 0 90.033.698

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
3.860.264 0 591.301 0 -9.357 0 4.442.209

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
10.921.879 0 597.874 0 -9.357 0 11.510.396

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα -3.124.977 0 -722,04 0 0 0 -3.125.699

Λοιπ ά Επενδυτικά Απ οτελέσµατα -168.189 0 0 0 0 0 -168.189

Εσωτερικές Απ αλοιφές Μερισµάτων 0 0 0 0 0 0 0

Κέρδη / (ζηµίες )προ φόρων 567.098 0 590.579 0 -9.357 0 1.148.320

Φόρος εισοδήµατος -912.015 0 -175.205 0 0 0 -1.087.221

Καθαρό κέρδος /( ζηµιά) -344.917 0 415.374 0 -9.357 0 61.100

Ενεργητικά στοιχεία διακοπτόµενων δραστηριοτήτων 1.173.131

Υποχρεώσεις διακοπτόµενων δραστηριοτήτων 637.259

01.01 - 31.12.2014
Παροχή 

Υπηρεσιών Υγείας

Εξειδικευµένες  

Υπηρεσίες Υγείας

Πωλήσεις Ιατρικών 

Υλικών

Προώθηση 

Πωλήσεων Υγείας

Επενδυτικές 

∆ραστηριόττες

Απορροφούµενος 

Τοµέας - 

Στάθµευση Αυτ/των

Σύνολο

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις ανά Τοµέα 84.054.970 0 7.429.351 0 0 0 91.484.321

Εσωτερικές Πωλήσεις 0 0 -7.389.153 0 0 0 -7.389.153

Μείον: Ποσά μηχανισμών επιστροφής Rebate & Claw Back -4.713.545 0 0 0 0 0 -4.713.545

Καθαρές Πωλήσεις 79.341.425 0 40.198 0 0 0 79.381.623

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 0 0 0 0 0 129.890 129.890

Εσωτερικές Πωλήσεις 0 0 0 0 0 -129.136 -129.136

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
3.128.506 0 338.710 0 -9.111 118.984 3.577.088

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
9.799.979 0 350.859 0 -9.111 118.984 10.260.711

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα -2.373.783 0 -725,33 0 0 -95.772 -2.470.280

Λοιπ ά Επενδυτικά Απ οτελέσµατα -276.143 0 0 0 0 -276.143

Αναλογία Αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων

Εσωτερικές Απ αλοιφές Μερισµάτων 0 0 0 0 0 0 0

Κέρδη / (ζηµίες )προ φόρων 478.580 0 337.984 0 -9.111 23.212 830.665

Φόρος εισοδήµατος -627.895 0 -96.327 0 0 -3.132 -727.353

Καθαρό κέρδος /( ζηµιά) -149.316 0 241.658 0 -9.111 20.080 103.312

Ενεργητικά στοιχεία διακοπτόµενων δραστηριοτήτων 1.173.131

Υποχρεώσεις διακοπτόµενων δραστηριοτήτων 637.259  

 

 
6.15 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
∆εν συνέβησαν άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς του ισολογισµού και έως την έγκριση 
των οικονοµικών καταστάσεων που να επιδρούν στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του 
οµίλου.  

 



 

Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης 2015 76 

6.16 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού του οµίλου και της εταιρείας στην κλειόµενη και την 
προηγούµενη χρήση έχει ως εξής: 
 

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού: 31/12/2015 31/12/2014 

Όµιλος 958 935  

Εταιρεία 953                       929 

 

6.17 Προτεινόµενο Μέρισµα 
 
Για τη χρήση 2015 το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας θα προτείνει προς την Γενική Συνέλευση 
των µετόχων τη µη διανοµή µερίσµατος. 
 

6.18 ∆ηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων 
 

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε αρ. 
11365/08, ορίστηκε ένα ελάχιστο περιεχόµενο στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων, το οποίο 
πρέπει να δηµοσιεύεται στον πολιτικό και οικονοµικό τύπο. Επειδή τα στοιχεία που δηµοσιεύονται 
είναι αποσπασµατικά σε σχέση µε το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων, γίνεται ρητή αναφορά 
σε αυτό το ζήτηµα και ο αναγνώστης παροτρύνεται να µελετήσει τις συνολικές οικονοµικές 
καταστάσεις και την έκθεση των ελεγκτών. 
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ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2015 
 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 43858/102/Β/99/128 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 4462 79 07 000
Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία: Αντιπεριφέρεια Πειραιώς - ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.metropolitan-hospital.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος: Θεοχαράκης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Κούµπας Γεώργιος

∆ιευθύνων Σύµβουλος: Σπυρίδης ∆ηµήτριος

Μέλη: Γεωργάνας Γεώργιος, Γιαλούρης Μιχαήλ, Ηλιόπουλος Ιωάννης, Αλεξανδρής Θεοφάνης,

Μπαχάς Μάριος, Παναγόπουλος Περικλής, Ρολόγης ∆ηµήτριος, Τσάτσος Αλέξανδρος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ντζανάτος ∆ηµήτρης (ΑΜΣΟΕΛ 11521)

Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton (ΑΜΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:      Με Σύµφωνη Γνώµη - Θέµα Έµφασης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Σύνολο
∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες
Συνεχιζόµενες 

∆ραστηριότητες
Σύνολο

∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 116.642.878   121.160.847   116.598.998 121.112.278   Κύκλος εργασιών 101.630.886 - 101.630.886 84.095.168 - 84.095.168

Επενδύσεις σε ακίνητα -                        -                        -                        -                        Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 19.026.943 - 19.026.943 10.781.365 - 10.781.365
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.974.370       2.035.030       1.974.370 2.034.824       Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 4.442.209         -                               4.442.209               3.577.088       -                                3.577.088              

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.396.778       489.838          4.573.489 667.832           Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 1.148.320         -                               1.148.320               830.665          -                                830.665                 
Αποθέµατα 3.506.361       3.796.934       3.286.453 3.654.374       Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 61.100              -                               61.100                    103.312          -                                103.312                 
Απαιτήσεις από πελάτες 65.491.470     50.116.165     65.506.492 50.074.872     Κατανέµονται σε :

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 35.047.262     29.023.372     35.680.858 29.706.411     Ιδιοκτήτες µητρικής 61.100             -                              61.100                    103.312         -                               103.312                

Ενεργητικά στοιχεία διακοπτόµενων δραστηριοτήτων 1.173.131       1.173.131       -                        -                        Μη ελέγχουσες συµµετοχές -                        -                              -                               -                      -                               -                             

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 228.232.250 207.795.317 227.620.660 207.250.590 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (38.196)             -                               (38.196)                   (494.779)         -                                (494.779)                

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 22.904              -                               22.904                    (391.468)         -                                (391.468)                

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατανέµονται σε :

Μετοχικό Κεφάλαιο 83.319.000     83.319.000     83.319.000     83.319.000     Ιδιοκτήτες µητρικής 22.904             -                              22.904                    (391.468)        -                               (391.468)               

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 3.101.719       3.106.895       1.882.015       2.182.473       Μη ελέγχουσες συµµετοχές -                        -                              -                               -                      -                               -                             

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 86.420.719     86.425.895     85.201.015     85.501.473     
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) (123)                 (123)                 - -                        Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0220              -                               0,0220                    0,0372            -                                0,0372                   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 86.420.596     86.425.772     85.201.015     85.501.473     Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή –(σε €)  -  -  -  -  -  - 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 26.907.240     20.775.036     26.907.240     20.775.036     

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.863.242       4.523.154       6.840.787       4.506.511       11.510.396 -                               11.510.396 10.260.711 -                                10.260.711

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 22.874.470     23.817.341     22.874.470     23.817.341     

Μακροπρόθεσµα δάνεια υπό ρύθµιση -                        -                        -                        -                        

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 84.529.441     71.616.755     85.797.148     72.650.230     

Σύνολο υποχρεώσεων από διακοπτόµενες δραστηριότητες 637.259          637.259          -                        -                        

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 141.811.653   121.369.545   142.419.645   121.749.117   1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 228.232.250   207.795.317   227.620.660   207.250.590   

Κύκλος εργασιών 101.577.912 84.054.970

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 18.803.339 10.732.177

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 3.970.492         3.250.134              

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 677.425            504.472                  
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (234.182)           (126.555)                

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 Κατανέµονται σε :

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως Ιδιοκτήτες µητρικής (234.182)          (126.555)                

(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 86.425.772 86.792.946 85.501.473 86.098.513 Μη ελέγχουσες συµµετοχές -                        -                              

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 22.904             (391.468)         (272.378)         (621.334)         Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (38.196)             (494.779)                

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου (28.080)           (6.492)              (28.080)           (6.492)              Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (272.378)           (621.334)                

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -                        -                        -                        -                        Κατανέµονται σε :

∆ιαφορά από συγχώνευση θυγατρικής -                        30.786             -                        30.786             Ιδιοκτήτες µητρικής (272.378)          (621.334)                

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση -                        -                        -                        -                        Μη ελέγχουσες συµµετοχές -                        -                              

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) 86.420.596 86.425.772 85.201.015 85.501.473 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,0843)             (0,0456)                   

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή –(σε €) 0,0000 0,0000

11.017.070 9.921.607

1. ∆εν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις κονδυλίων των οικονοµικών 

καταστάσεων.

2. Αναφορικά µε τις ενοποιούµενες θυγατρικές εταιρείες ισχύουν τα εξής (κεφάλαιο 2 οικονοµικών καταστάσεων):

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014
Η θυγατρική εταιρεία "∆ιαγνωστικό Καρδιολογικό Κέντρο Πειραιά ΑΕ" τελεί υπό εκκαθάριση από την 1η Ιουλίου 2012. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015

δεν παρουσίασε αποτελέσµατα. Λειτουργικές δραστηριότητες
Η θυγατρική εταιρεία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" τελεί υπό εκκαθάριση από την 30η Σεπτεµβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 Εισπράξεις από απαιτήσεις 72.112.801 85.335.241 72.332.822 86.224.349

δεν παρουσίασε αποτελέσµατα. Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ. (63.827.644)     (60.420.081)           (64.087.647)           (61.427.468)   

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων (278.459)           (1.141.128)             (220.419)                 (1.052.019)     

3. ∆εν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση µε την προηγούµενη. Τόκοι πληρωθέντες (3.139.396)       (2.763.486)             (3.138.571)              (2.762.715)     

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -                         -                               -                               -                       

4. Επί της ακίνητης περιουσίας της απορροφούµενης θυγατρικής εταιρείας "ΑΚΤΑΙΟΝ ΑΕ"  έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις ποσού 4,4 εκ. € Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.867.302         21.010.546            4.886.185               20.982.148    

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της, µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της αναφέρονται στο καφάλαιο 6 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (1.649.289)       (2.815.896)             (1.628.480)              (2.811.455)     

6. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 4.730                827.498                  635                          827.498          

Εταιρείας και του Οµίλου. Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ -                               (2.000)                     (5.000)             

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιόγραφων) (4.000.307)       27.257                    (4.000.307)              27.257            

7. Τα σωρευτικά ποσά προβλέψεων που έχουν σχηµατιστεί αφορούν: Τόκοι εισπραχθέντες 13.697 293.207                  13.693 293.196

Μερίσµατα εισπραχθέντα -                         -                               -                               -                       

Όµιλος Εταιρεία Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων -                         -                               -                               -                       

 - Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 310.000          260.000          Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -                         -                               -                               -                       

 - Λοιπές προβλέψεις: 15.982.197     15.668.009     Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.631.168)       (1.667.935)             (5.616.459)              (1.668.503)     
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

8. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού: Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -                         -                               -                               -                       
31/12/2014 31/12/2013 Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου (28.080)             (6.492)                     (28.080)                   (6.492)             

 - Όµιλος 958                  935                  Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 22.010.000 4.140.000              22.010.000 4.140.000       

 - Εταιρεία 953                  929                  Εξοφλήσεις δανείων (16.820.666)     (7.423.335)             (16.820.666)           (7.423.335)     

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (940.449)           (1.384.244)             (940.449)                 (1.384.244)     

9. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και του Οµίλου, προς και από συνδεδεµένα µέρη, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής Μερίσµατα πληρωθέντα (336.656)           (713.696)                (336.656)                 (713.696)         

περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -                         -                               -                               -                       

που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 είναι τα παρακάτω: Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.884.148         (5.387.767)             3.884.148               (5.387.767)     

Όµιλος Εταιρεία
 - Έσοδα  - 81.170 Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα  χρήσης (α)+(β)+(γ) 3.120.282         13.954.845            3.153.874               13.925.878    
 - Έξοδα 1.552.346 11.153.250 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 16.407.108      2.452.263              16.337.511             2.411.634       

 - Απαιτήσεις 4.570.960 5.465.723 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 19.527.390      16.407.108            19.491.386             16.337.511    

 - Υποχρεώσεις 364.521 16.155.611

 - Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 618.624 565.864

 - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 284.157 284.157

 - Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης  -  - 

10. Τα "Στοιχεία και Πληροφορίες" της χρήσης συντάχθηκαν µε βάση την Κ.Υ.Α. υπ' αριθµ. Κ2-11365/16.12.2008, λαµβάνοντας υπόψη και τις  

διατάξεις του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π 1.

11. Στο κεφάλαιο 2 των Οικονοµικών Καταστάσεων αναφέρονται οι επωνυµίες και η έδρα των ενοποιούµενων εταιρειών του Οµίλου, καθώς και το 

ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρείας σε αυτές, όπως και η µέθοδος ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.

12. Το θέµα έµφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στις απαιτήσεις της µητρικής εταιρείας από το ∆ηµόσιο (ΕΟΠΥΥ και Λοιπά Ταµεία)

 και στο θέµα του χειρισµού των ποσών για το rebate και claw back. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. Σ 231179 Α.∆.Τ. Σ 049311

ΑΡ. Α∆. Α΄ ΤΑΞΗΣ 9918 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους

επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Πέµπτη, 25 Απριλίου 2016Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.∆.Τ. Χ 613689

 Πειραιάς, 25 Απριλίου 2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

συνολικών αποσβέσεων 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε € )

συνολικών αποσβέσεων 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

1.1-31.12.2015

 1.1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε € )

 1.4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε € )

1.2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε € )

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2014

 
 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ 
Α.∆.Τ. Σ 231179 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ 
Α.∆.Τ. Χ 613689 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 
Α.∆.Τ. Σ 049311 

ΑΡ. Α∆. Α’ ΤΑΞΗΣ 9918 
 

 


