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Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεο 2012 

(1ε Ιαλνπαξίνπ – 31ε Γεθεκβξίνπ 2012) 
 
 

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

31.12.2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό υμβούλιο της “ΠΕΡΕΤ 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΡΕΩΝ 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ” την 25/04/2013 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 Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 
 

 

Γεκήηξηνο ππξίδεο 
 
 
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 
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ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ” 
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ΈΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΊΡΙΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΌ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ 
 

ΣΗ «ΠΔΡΔΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΡΔΩΝ 
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ» 
ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΗΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ 2012 
 
Κύριες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
ύμφωνα με τα άρθρα 43α και 107 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτά ισχύουν,  σας υποβάλλουμε στη 
Γενική υνέλευσή σας την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού υμβουλίου επί των Οικονομικών 
Καταστάσεων της χρήσης 2012 (01/01-31/12/2012), καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις του 
Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσεως αυτής,  όπως συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων 
Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση υνολικών Εσόδων, 
Κατάσταση Σαμειακών Ροών, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Αναλυτικές ημειώσεις), 
καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
την 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 
2012 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 Ανασκόπηση  
 
Η οικονομία το 2012 υπέστη πρωτόγνωρες πιέσεις, απόρροια της κρίσης χρέους και του 
δημοσιονομικού ελλείμματος της Ελληνικής Οικονομίας. Τπό αυτές τις πιέσεις κανένας κλάδος δεν 
θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος.  
Ο κλάδος της Τγείας ακολούθησε και αυτός την καθοδική πορεία ολόκληρης της Ελληνικής 
Οικονομίας. 
Η δραστηριότητα της Περσεύς Τγειονομική Μέριμνα Α.Ε. κατά την λήξασα την 31/12/2012 
χρήση παρουσίασε σημαντική αύξηση στα βασικά της μεγέθη και κυρίως στο κύκλο εργασιών της, 
ως απόρροια της συνεργασίας με το Λιβυκό Δημόσιο. 
Σα μεγέθη αυτά αναλύονται διεξοδικότερα παρακάτω.  
 
Πορεία Εργασιών 
 

- Κύκλος εργασιών  
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας στη κλειόμενη χρήση ανήλθε σε 98,3 εκ. € και 
98,1 εκ. € έναντι 70,7 εκ. € και 70,3 εκ. € αντίστοιχα κατά τη προηγούμενη χρήση.  

- Μικτά αποτελέσματα  
Σα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας στη κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε 13,1 εκ. € 
και 12,9 εκ. € έναντι 4,8 εκ. € και 4,5 εκ. € αντίστοιχα κατά τη προηγούμενη χρήση.  

- Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων:  
Σα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε 4,7 εκ. € και 4,8 εκ. € έναντι 
882 χιλ. € και 545 χιλ. € αντίστοιχα κατά τη προηγούμενη χρήση.   

- Αναπόσβεστα Πάγια τοιχεία του Ενεργητικού:  
Σα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται  σε 
128,8 εκ. € και 124,8 εκ. € περίπου και αντιστοιχούν στο 65,2 % και 64,2% του συνολικού 
ενεργητικού αντίστοιχα. 

- Απαιτήσεις και διαθέσιμα:  
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Σο σύνολο των απαιτήσεων, των διαθεσίμων και των αποθεμάτων υλικών του ενεργητικού του 
Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε  65 εκ. €  και 66,2 εκ. € περίπου  και  αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 33% και 34% περίπου του συνολικού ενεργητικού αντίστοιχα.  

- Ίδια Κεφάλαια: 
Σα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας ποσού 91,7 εκ. € και 90,9 εκ. € περίπου   
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 46,3%  και 46,8% του υνολικού Παθητικού του Ομίλου και της 
Εταιρείας.  

- Έντοκες υποχρεώσεις 
Οι έντοκες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε 42,5 εκ. € και 39,5 εκ. € 
αντίστοιχα αποτελώντας το 21,5% και 20,3% του συνολικού παθητικού του Ομίλου και της 
Εταιρείας.   
 
Διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών 
 
τον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών 
της εταιρείας και του ομίλου για την κλειόμενη χρήση και τις προηγούμενες περιόδους. 

Όκηινο 

Πεξηγξαθή Υξήζε 2012 Υξήζε 2011 Υξήζε 2010 

Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθθό 131.349.863 135.415.019 137.532.050 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 65.009.499 56.604.639 61.111.439 

Ίδηα θεθάιαηα 91.716.629 89.424.157 91.950.915 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 26.954.042 35.179.994 40.984.664 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 78.209.748 67.925.362 66.217.764 

Πσιήζεηο 98.310.117 70.747.705 77.703.184 

Μηθηά Απνηειέζκαηα 13.074.083 4.792.743 6.116.609 

ΔBITDA 14.460.370 11.184.096 11.814.204 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ 4.746.741 881.744 2.153.391 

    

Δηαηξεία 

Πεξηγξαθή Υξήζε 2012 Υξήζε 2011 Υξήζε 2010 

Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθθό 128.352.577 132.226.223 134.002.801 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 66.193.214 57.309.971 61.459.891 

Ίδηα θεθάιαηα 90.968.665 88.662.986 91.430.802 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 24.142.094 32.502.745 37.781.667 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 79.435.033 68.370.464 66.250.222 

Πσιήζεηο 98.122.921 70.288.069 76.824.719 

Μηθηά Απνηειέζκαηα 12.914.285 4.445.925 5.858.034 

ΔBITDA 14.277.308 10.644.571 11.374.351 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ 4.773.774 545.170 1.989.617 

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

Πεξηγξαθή 2012 2011 εκεηώζεηο 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό / ύλνιν ελεξγεηηθνύ 32,91% 29,31% Οη δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ 
πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξηαθό θαη πάγην 
ελεξγεηηθό. Πάγην ελεξγεηηθό / ύλνιν ελεξγεηηθνύ 66,50% 70,11% 

Ίδηα θεθάιαηα / ύλνιν ππνρξεώζεσλ 86,68% 86,21% 
Ο δείθηεο  δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα 
ηεο εηαηξείαο 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ / ύλνιν παζεηηθνύ 53,57% 53,70% Οη δείθηεο  δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε 
ηεο εηαηξείαο Ίδηα θεθάιαηα/ ύλνιν παζεηηθνύ 46,43% 46,30% 

Ίδηα θεθάιαηα / Πάγην ελεξγεηηθό 69,83% 66,04% 
Ο δείθηεο δείρλεη ην βαζκό ρξεκαηνδνηήζεσο 
ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο από ηα 
Ίδηα Κεθάιαηα. 

(Ίδηα θεθάιαηα + Μαθξ/ζκεο ππνρξεώζεηο) / Πάγην ελεξγεηηθό 90,35% 92,02% 
Ο δείθηεο δείρλεη ην βαζκό ρξεκαηνδνηήζεσο 
ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο από Ίδηα 
Κεθάιαηα θαη καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό / Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 83,12% 83,33% 

Ο δείθηεο δείρλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο εηαηξείαο 
λα θαιύςεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
ηεο κε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνύληνο 
ελεξγεηηθνύ. 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ / ύλνιν εζόδσλ 4,47% 1,22% 
Ο αξηζκνδείθηεο απεηθνλίδεη ηελ ζπλνιηθή 
απόδνζε ηεο εηαηξείαο ζε ζύγθξηζε κε ηα 
ζπλνιηθά ηεο έζνδα 
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Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ / Ίδηα θεθάιαηα 5,18% 0,99% 
Ο αξηζκνδείθηεο απεηθνλίδεη ηελ 
απνδνηηθόηεηα ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο 
εηαηξείαο.  

Μηθηό απνηέιεζκα / Πσιήζεηο 13,30% 6,77% 
Ο αξηζκνδείθηεο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν 
κέγεζνο ηνπ κηθηνύ θέξδνπο επί ησλ 
πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

 
 
 Δηαηξεία  

Πεξηγξαθή 2012 2011 εκεηώζεηο 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό / ύλνιν ελεξγεηηθνύ 34,02% 30,24% Οη δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ 
πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξηαθό θαη πάγην 
ελεξγεηηθό. Πάγην ελεξγεηηθό / ύλνιν ελεξγεηηθνύ 65,98% 69,76% 

Ίδηα θεθάιαηα / ύλνιν ππνρξεώζεσλ 87,83% 87,90% 
Ο δείθηεο  δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα 
ηεο εηαηξείαο 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ / ύλνιν παζεηηθνύ 53,24% 53,22% Οη δείθηεο  δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε 
ηεο εηαηξείαο Ίδηα θεθάιαηα/ ύλνιν παζεηηθνύ 46,76% 46,78% 

Ίδηα θεθάιαηα / Πάγην ελεξγεηηθό 70,87% 67,05% 
Ο δείθηεο δείρλεη ην βαζκό ρξεκαηνδνηήζεσο 
ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο από ηα 
Ίδηα Κεθάιαηα. 

(Ίδηα θεθάιαηα + Μαθξ/ζκεο ππνρξεώζεηο) / Πάγην ελεξγεηηθό 89,68% 91,64% 
Ο δείθηεο δείρλεη ην βαζκό ρξεκαηνδνηήζεσο 
ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο από Ίδηα 
Κεθάιαηα θαη καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό / Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 83,33% 83,82% 

Ο δείθηεο δείρλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο εηαηξείαο 
λα θαιύςεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
ηεο κε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνύληνο 
ελεξγεηηθνύ. 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ / ύλνιν εζόδσλ 4,50% 0,76% 
Ο αξηζκνδείθηεο απεηθνλίδεη ηελ ζπλνιηθή 
απόδνζε ηεο εηαηξείαο ζε ζύγθξηζε κε ηα 
ζπλνιηθά ηεο έζνδα 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ / Ίδηα θεθάιαηα 5,25% 0,61% 
Ο αξηζκνδείθηεο απεηθνλίδεη ηελ 
απνδνηηθόηεηα ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο 
εηαηξείαο.  

Μηθηό απνηέιεζκα / Πσιήζεηο 13,16% 6,33% 
Ο αξηζκνδείθηεο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν 
κέγεζνο ηνπ κηθηνύ θέξδνπο επί ησλ 
πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

 
 
ημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την κλειόμενη χρήση 
 

 Κατά το λήξαν έτος το νοσοκομείο μας ολοκλήρωσε τη συμφωνία με το Λιβυκό Δημόσιο για 
την παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς Λίβυους πολίτες,. Η πρώτη αποστολή έγινε στις αρχές 
του Δεκεμβρίου του 2011 και συνεχίστηκε για ολόκληρο το 2012. 

  Ελήφθη η άδεια λειτουργίας του PET . 
 
Σάσεις και προοπτικές για το 2013 
 

 Η επιδείνωση της Ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται και έχει επηρεάσει σημαντικά τα 
αποτελέσματα όλου του κλάδου της Τγείας. Σο κυριότερο αποτέλεσμα αυτής, κυρίως 
εντοπίζεται στο ταμειακό πρόβλημα αφού το μεγάλο μέρος των εισπράξεων το οποίο 
προέρχεται από το Δημόσιο τομέα και μετά τη δημιουργία του ΕΟΠΤΤ επέδρασε επί τα 
χείρω στο cashflow της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΟΠΤΤ καταβάλλει τη δαπάνη 
νοσηλείας των ασφαλισμένων του με καθυστέρηση 6-7 μηνών, ενώ το ΙΚΑ το οποίο έχει πλέον 
ενσωματωθεί σε αυτόν, πλήρωνε ένα σημαντικό ποσοστό της δαπάνης σχεδόν κάθε μήνα. 

 Σο πρόγραμμα εισαγωγής ασθενών από την Λιβύη συνεχίζεται και από τις δύο υγειονομικές 
περιοχές που είχαμε συμφωνία, δηλαδή την Βεγγάζη και την Bayda. Από τα μέσα του 2013 
αναμένεται να ξεκινήσει ένα καινούργιο πρόγραμμα από την περιοχή του Σομπρούκ, και ενώ το 
πρόγραμμα συνεχίζεται ο ρυθμός αποπληρωμής των παλαιών υπολοίπων γίνεται με μεγάλη 
καθυστέρηση, που οφείλεται κυρίως σε γραφειοκρατικές παρεμβάσεις, πάρα τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται από την πλευρά της εταιρείας με την συνεχή παρουσία εκεί στελεχών μας. 

 Η εταιρεία μέσα στο πλαίσιο της αναγκαστικής εξωστρέφειας, επιδιώκει λόγω της εσωτερικής 
οικονομικής κατάστασης της χώρας, επαφές μέσω διεθνών εκθέσεων ιατρικού τουρισμού σε νέες 
αγορές όπως της Ρωσίας και των Ανατολικών χωρών.  

 Η εταιρεία σε συνεργασία με ξένους επενδυτές έχει υποβάλλει πρόταση εξαγοράς του 
νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
 

- υναλλαγματικός 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 επιτοκίων. 
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 των έντοκων 
υποχρεώσεων της εταιρείας που αποτελεί 92,7% 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 2012 ήταν εξασφαλισμένες. 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 καταθετικούς 
λογαριασμούς διαθέσιμα. 

- Κίνδυνος αποθεμάτων  
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 από προμηθευτές 
Ο όμιλος συνεργάζεται με πολυπληθή αριθμό προμηθευτών. Δεν υφίσταται εξάρτηση από 
προμηθευτές. 
 
Διάθεση αποτελεσμάτων 
 
Η εταιρεία δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις βάσει των αρχών των Διεθνών Προτύπων 
Φρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σα αποτελέσματα βάσει Δ.Π.Φ.Α. μεταφέρονται στα ίδια 
κεφάλαια.  
 
Για τη χρήση 2012 η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει προς την Σακτική Γενική υνέλευση των 
Μέτοχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,54 € ανά μετοχή.  
 
 
 



 

Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ σπήζηρ 2012 9 

υναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Σα 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 ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής: 
 

Πεξηγξαθή  Όκηινο Δηαηξεία 

 - Έζνδα   -  24.000 

 - Έμνδα 3.570.020 11.273.607 

 - Απαηηήζεηο  -  2.003.242 

 - Τπνρξεώζεηο 0 9.955.373 

 - πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ δηνίθεζεο 348.287 300.629 

 - Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο 155.199 155.199 

 - Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο  -   -  

 
Δομή Ομίλου  
 
Η δομή του ομίλου κατά την 31/12/2012 έχει ως εξής. 
 

Δπσλπκία  Έδξα Γξαζηεξηόηεηα 
Πνζνζηό 

πκκεηνρήο  
Μέζνδνο 

Δλνπνίεζεο 
ρέζε 

πκκεηνρήο 

ΠΔΡΔΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Α.Δ. Διιάδα Τπεξεζίεο Τγείαο  Μεηξηθή  -  Μεηξηθή 

ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 
Α.Δ.

3
 

Διιάδα Τπεξεζίεο Τγείαο  100,00% Οιηθή Άκεζε 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ Α.Δ.
1
 Διιάδα Τπεξεζίεο Τγείαο  99,99% Οιηθή Άκεζε 

SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED Κύπξνο Δπελδπηηθέο  100,00% Οιηθή Άκεζε 

METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD Κύπξνο Τπεξεζίεο Τγείαο  100,00% Οιηθή Άκεζε 

GROUP MEDICAL PURCHASING Δ.Π.Δ.
2
 Διιάδα Δκπνξία εηδώλ ηαηξηθήο ρξήζεσο  100,00% Οιηθή 

Άκεζε-
Έκκεζε 

AKTAION A.E. Διιάδα 
Δθκεηάιιεπζε Υώξσλ 
ηάζκεπζεο  

100,00% Οιηθή Άκεζε 

1. 
Η εηαιπεία "ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ" καηά ηην 31/12/2011 βπίζκεηαι ςπό εκκαθάπιζη. 

2.
Σο άμεζο και έμμεζο ποζοζηό ζςμμεηοσήρ ηηρ μηηπικήρ ζηην θςγαηπική εηαιπεία "GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε." είναι 30% και 70% ανηίζηοισα. Σο 

έμμεζο ποζοζηό πποκύπηει από ηη ζςμμεηοσή καηά 100% ηηρ μηηπικήρ ζηην θςγαηπική εηαιπεία "SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED" η οποία ζςμμεηέσει  
ζηο κεθάλαιο ηηρ "GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε" καηά 70%. 

3.
 Η εηαιπεία "ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ" καηά ηην 31/12/2012 βπίζκεηαι ςπό εκκαθάπιζη     

 
ημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα 
 
Δε συνέβησαν αλλά σημαντικά γεγονότα, από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2012 έως την 
ημερομηνία σύνταξης της παρούσης, πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
Ύπαρξη υποκαταστημάτων 
 
Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 
 
Κοινωνικός απολογισμός 

 
την εταιρεία απασχολήθηκαν 896 άτομα με  σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2012 και 
συνολικά καταβλήθηκαν για μισθούς, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που 
αφορούν στο προσωπικό € 25,7 εκ. για τη χρήση 2012. Σο αντίστοιχο ποσό για τη χρήση του 2011 
ήταν € 25,1 εκ. 
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Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου και της εταιρείας στη κλειόμενη και τη 

προηγούμενη χρήση έχει ως εξής: 

 
Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ: 31/12/2012 31/12/2011 

Όκηινο 913  859  

Δηαηξεία                       896                        843  

 
 

Ν. Υάληρο, 25 Απριλίου 2013 
 

Σο Διοικητικό υμβούλιο 
 

 
O Πρόεδρος του Δ.. 

 
ΒΑΙΛΕΙΟ ΘΕΟΦΑΡΑΚΗ 

 

 
ΒΕΒΑΙΩΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

 
Βεβαιώνεται ότι αυτή η έκθεση που αποτελείται  από έξι (6) σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, είναι εκείνη που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου μου με ημερομηνία 28 Μαΐου 2013. 
 

Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 
Φρυσανθοπούλου Μαρίνα 

Α.Μ.  .Ο.Ε.Λ. 15281 
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ΈΚΘΔΗ ΔΛΈΓΥΟΤ ΑΝΔΞΆΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΌ ΔΛΔΓΚΣΉ ΛΟΓΙΣΉ 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΠΕΡΕΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΡΕΩΝ  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» 

 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας «ΠΕΡΕΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΥΟΡΕΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και 
ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, 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 Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών 
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Φρηματοοικονομικής 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 οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Σα 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 οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι απαιτήσεις κατά την 31.12.2012 από το Δημόσιο 
συνολικά, (ΕΟΠΤΤ, IKA, Λοιπά Σαμεία) εμφανίζονται με ποσό 19 εκ. € περίπου. τη 
χρήση 2013 εκδόθηκε πιστωτικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΤΤ ποσού 164 χιλ. €  με βάση 
την από 13 Μαρτίου 2013 σχετική απόφαση του ΕΟΠΤΤ και το ποσό αυτό θα επιβαρύνει 
την επόμενη χρήση 2013, παρότι αφορά προηγούμενες χρήσεις. ημειώνουμε ότι επειδή το 
δημόσιο δεν απαντά σε επιστολές μας για επιβεβαίωση υπολοίπων, λαμβανομένης υπόψη και 
της γενικότερης δυσπραγίας του δημοσίου, είναι πιθανό οι πραγματικές απαιτήσεις που θα 
ρευστοποιηθούν να υπολείπονται του λογιστικού υπολοίπου για ποσό που δεν μπορούμε να 
εκτιμήσουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε υπόψη μας. 
 
Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 
παράγραφο „Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη‟, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 
θέση της Εταιρείας «ΠΕΡΕΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ & 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΡΕΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» και των θυγατρικών αυτής 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές 
τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Φρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού υμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του 
Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 
 

Φρυσανθοπούλου Μαρίνα 
Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 15281 
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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31Η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 
 
1.1 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 
 

  
Όκηινο       

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο εκεηώζεηο 31.12.2012 31.12.2011 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 
   

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
   

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 5.1 128.764.077 132.482.079 

Αθίλεηα γηα επελδπηηθνύο ζθνπνύο 
 

0 0 

Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 5.2 2.423.730 2.769.349 

Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 
 

0 0 

Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο 
 

0 0 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
 

0 0 

Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο 5.5 162.056 163.591 

  
131.349.863 135.415.019 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
   

Απνζέκαηα 5.6 2.906.153 4.200.108 

Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 5.7 46.706.457 33.314.596 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 5.8 7.845.797 12.829.594 

Λνηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 5.9 2.613.629 1.459.295 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 5.10 4.937.463 4.801.047 

  
65.009.499 56.604.639 

    
ύλνιν ελεξγεηηθνύ από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο   196.359.363 192.019.659 

Δλεξγεηηθά ζηνηρεία δηαθνπηόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 
 

1.172.828 1.132.074 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ   197.532.190 193.151.733 

    
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

   
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο 

   
Μεηνρηθό θεθάιαην 5.11 83.319.000 83.319.000 

Τπέξ ην άξηην 5.12 4.493.018 4.497.000 

Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο 5.13 5.689.637 5.689.637 

Λνηπά απνζεκαηηθά 5.14 404.649 315.290 

Κέξδε/ (δεκηέο) εηο λένλ 5.15 (2.189.553) (4.396.647) 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ απνδηδόκελσλ ζηνπο κεηόρνπο 
 

91.716.752 89.424.280 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 
 

(123) (123) 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
 

91.716.629 89.424.157 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
   

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 5.4 737.685 1.439.880 

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 5.16 646.811 648.311 

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 5.17 20.999.785 27.098.224 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 5.18 4.569.761 5.993.580 

ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 
 

26.954.042 35.179.994 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 5.19 39.306.406 34.051.816 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 5.20 5.823.203 1.609.450 

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 5.21 16.959.015 17.621.223 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 5.22 15.810.313 14.330.563 

Βξαρππξόζεζκεο Πξνβιέςεηο 5.23 310.811 312.311 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 
 

78.209.748 67.925.362 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
 

105.163.791 103.105.356 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ από δηαθνπηόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
 

651.770 622.220 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 
 

105.815.561 103.727.576 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ   197.532.190 193.151.733 
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Δηαηξεία       

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο εκεηώζεηο 31.12.2012 31.12.2011 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 
   

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
   

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 5.1 124.821.115 128.497.207 

Αθίλεηα γηα επελδπηηθνύο ζθνπνύο 
 

0 0 

Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 5.2 2.391.325 2.704.520 

Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 5.3 1.002.283 886.642 

Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο 
 

0 0 

Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο 5.5 137.854 137.854 

  
128.352.577 132.226.223 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
   

Απνζέκαηα 5.6 2.728.228 4.028.076 

Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 5.7 46.601.290 32.930.881 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 5.8 9.396.199 14.392.502 

Λνηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 5.9 2.613.629 1.321.398 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 5.10 4.853.868 4.637.114 

  
66.193.214 57.309.971 

    
ύλνιν ελεξγεηηθνύ   194.545.791 189.536.195 

    
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

   
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο 

   
Μεηνρηθό θεθάιαην 5.11 83.319.000 83.319.000 

Τπέξ ην άξηην 5.12 4.493.018 4.497.000 

Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο 5.13 5.689.637 5.689.637 

Λνηπά απνζεκαηηθά 5.14 404.649 315.290 

Κέξδε/ (δεκηέο) εηο λένλ 5.15 (2.937.640) (5.157.941) 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
 

90.968.665 88.662.986 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
   

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 5.4 742.719 1.415.551 

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 5.16 623.614 623.614 

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 5.17 18.206.000 24.470.000 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 5.18 4.569.761 5.993.580 

ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 
 

24.142.094 32.502.745 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 5.19 40.587.508 35.179.505 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 5.20 5.751.416 1.502.790 

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 5.21 16.668.332 17.158.432 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 5.22 16.177.777 14.279.736 

Βξαρππξόζεζκεο Πξνβιέςεηο 5.23 250.000 250.000 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 
 

79.435.033 68.370.464 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 
 

103.577.127 100.873.209 

    
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ   194.545.791 189.536.195 
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1.2 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 
 

Όκηινο   ύλνιν 
Γηαθνπείζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
πλερηδόκελεο 

Γξαζηεξηόηεηεο  

Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ εκεηώζεηο 
01.01 - 

31.12.2012 
01.01 - 

31.12.2012 
01.01 – 

31.12.2012 
01.01 - 

31.12.2011 

ποζά ζε € 
     

Πσιήζεηο 5.24 98.310.117 75.008 98.235.110 70.747.705 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 5.25 85.236.035 40.217 85.195.817 65.954.962 

Μηθηά Απνηειέζκαηα   13.074.083 34.790 13.039.292 4.792.743 

Λνηπά έζνδα  5.26 7.775.632 1.500 7.774.132 1.227.454 

Έμνδα αλάπηπμεο 5.27 1.636.138 0 1.636.138 1.258.844 

Έμνδα δηνίθεζεο 5.28 1.778.411 37.749 1.740.662 1.368.308 

Λνηπά έμνδα  5.29 9.610.905 159.848 9.451.057 221.292 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ 

  7.824.261 (161.306) 7.985.567 3.171.753 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 

  14.460.370 (141.474) 14.601.844 11.184.096 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 5.30 56.039 0 56.039 176.796 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  5.31 3.133.559 69 3.133.490 2.466.806 

Αλαινγία Απνηειέζκαηνο ζπγγελώλ επηρεηξήζεσλ 
 

0 0 0 0 

Κέξδε πξν θόξσλ   4.746.741 (161.375) 4.908.116 881.744 

Φόξνη 5.32 (2.536.126) 3.149 (2.539.275) (2.191.840) 

Καζαξά Κέξδε κεηά Φόξσλ    2.210.615 (158.227) 2.368.842 (1.310.096) 

Καηανέμονηαι ζε: 
     

Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ   2.210.615 (158.227) 2.368.842 (1.310.096) 

Μη ελέγσοςζερ ζςμμεηοσέρ   0 0 0 0 

      

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα εκεηώζεηο 
01.01 - 

31.12.2012 
01.01 - 

31.12.2012 
01.01 - 31.12.2012 

01.01 - 
31.12.2011 

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα 
 

0 0 0 0 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ   2.210.615 (158.227) 2.368.842 (1.310.096) 

Καηανέμονηαι ζε:     
  

  

Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ 
 

2.210.615 (158.227) 2.368.842 (1.310.096) 

Μη ελέγσοςζερ ζςμμεηοσέρ   0 0 0 0 

 

 

 
Δηαηξεία       

Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ εκεηώζεηο 
01.01 - 

31.12.2012 
01.01 - 

31.12.2010 

ποζά ζε € 
   

Πσιήζεηο 5.24 98.122.921 70.288.069 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 5.25 85.208.636 65.842.144 

Μηθηά Απνηειέζκαηα   12.914.285 4.445.925 

Λνηπά έζνδα  5.26 7.797.408 1.268.928 

Έμνδα έξεπλαο / αλάπηπμεο 5.27 1.782.514 1.355.535 

Έμνδα δηνίθεζεο 5.28 1.937.515 1.473.408 

Λνηπά έμνδα  5.29 9.279.545 196.599 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ 

  7.712.118 2.689.311 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 

  14.277.308 10.644.571 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 5.30 55.909 176.478 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  5.31 2.994.254 2.320.619 

Κέξδε πξν Φόξσλ   4.773.774 545.170 

Φόξνη 5.32 (2.491.199) (2.098.779) 

Καζαξά Κέξδε κεηά θόξσλ   2.282.574 (1.553.609) 

    

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα εκεηώζεηο 
01.01 - 

31.12.2012 
01.01 - 

31.12.2010 

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα 
 

0 0 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ   2.282.574 (1.553.609) 
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1.3 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Τπέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα ζε 

λέν

ΤΝΟΛΟ Γηθαηώκαηα 

Μεηνςεθίαο

ΤΝΟΛΟ

Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 83.319.000 4.887.053 5.689.637 315.290 (2.259.942) 91.951.038 (123) 91.950.915

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 0 0 0 0 (1.310.096) (1.310.096) 0 (1.310.096)

Αύμεζε / (κείσζε) Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 0 (390.053) 0 0 (2.455) (392.508) 0 (392.508)

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδώλ ρξήζεο 2010 0 0 0 0 (777.644) (777.644) 0 (777.644)

Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ 0 0 0 0 0 0 0 0

Μεηαθνξά θεξδώλ ζε απνζεκαηηθό 0 0 0 0 0 0 0 0

Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 0 0 0 0 (46.510) (46.510) 0 (46.510)

πλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Κέξδνο 0 (390.053) 0 0 (2.136.705) (2.526.758) 0 (2.526.758)

Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 83.319.000 4.497.000 5.689.637 315.290 (4.396.647) 89.424.280 (123) 89.424.157

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 0 0 0 0 2.210.615 2.210.615 0 2.210.615

Αύμεζε / (κείσζε) Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 0 (3.982) 0 0 (1.406) (5.388) 0 (5.388)

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδώλ ρξήζεο 2011 0 0 0 0 0 0 0 0

Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ 0 0 0 0 0 0 0 0

Μεηαθνξά θεξδώλ ζε απνζεκαηηθό 0 0 0 89.359 (89.359) 0 0 0

Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 0 0 0 0 87.245 87.245 0 87.245

πλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Κέξδνο 0 (3.982) 0 89.359 2.207.095 2.292.472 0 2.292.472

Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 83.319.000 4.493.018 5.689.637 404.649 (2.189.553) 91.716.752 (123) 91.716.629

Όκηινο

 
 

 
Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Τπέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

ζε λέν

ΤΝΟΛΟ

Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 83.319.000 4.887.053 5.689.637 315.290 (2.780.178) 91.430.802

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 0 0 0 0 (1.553.609) (1.553.609)

Αύμεζε / (κείσζε) Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 0 (390.053) 0 0 0 (390.053)

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδώλ ρξήζεο 2010 0 0 0 0 (777.644) (777.644)

Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ 0 0 0 0 0 0

Μεηαθνξά θεξδώλ ζε απνζεκαηηθό 0 0 0 0 (46.510) (46.510)

πλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Κέξδνο 0 (390.053) 0 0 (2.377.763) (2.767.816)

Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 83.319.000 4.497.000 5.689.637 315.290 (5.157.941) 88.662.986

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 0 0 0 0 2.282.574 2.282.574

Αύμεζε / (κείσζε) Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 0 (3.982) 0 0 0 (3.982)

Γηαλνκή κεξίζκαηνο θεξδώλ ρξήζεο 2011 0 0 0 0 0 0

Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ 0 0 0 0 0 0

Μεηαθνξά θεξδώλ ζε απνζεκαηηθό 0 0 0 89.359 (89.359) 0

Έζνδα / Έμνδα θαηαρσξεκέλα απ' επζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε 0 0 0 0 27.086 27.086

πλνιηθό Αλαγλσξηδόκελν Κέξδνο 0 (3.982) 0 89.359 2.220.301 2.305.679

Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 83.319.000 4.493.018 5.689.637 404.649 (2.937.640) 90.968.665

Δηαηξεία 
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1.4 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 
 

Όκηινο     

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 
01.01- 

31.12.2012 
01.01- 

31.12.2011 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Δηζπξάμεηο από απαηηήζεηο  96.443.519 75.464.691 

Πιεξσκέο γηα αγνξέο, δαπάλεο επηρ/ζεο  (81.624.840) (64.586.384) 

Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθώλ) θόξσλ (372.538) (425.046) 

Σόθνη πιεξσζέληεο  (3.100.079) (2.466.806) 

Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο (4.237) 0 

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 11.341.824 7.986.455 

   
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

  
Πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ (2.617.180) (3.981.358) 

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 44.691 2.367 

Πιεξσκέο γηα ηελ αγνξά ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θ.ιπ. 0 0 

Σόθνη εηζπξαρζέληεο  56.039 176.796 

Δίζπξαμε από επηρνξεγήζεηο παγίσλ 0 0 

Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0 0 

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (2.516.450) (3.802.195) 

   
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

  
Δηζπξάμεηο γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην 0 0 

Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (3.982) (390.053) 

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα /αλαιεθζέληα δάλεηα 1.335.000 9.388.432 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (8.129.100) (11.723.376) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (1.423.819) (2.291.330) 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (467.057) (212.956) 

Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0 0 

ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (8.688.957) (5.229.283) 

Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ  
(α)+(β)+(γ) 

136.417 (1.045.023) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 4.801.047 5.846.070 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 4.937.463 4.801.047 

  

 
Δηαηξεία     

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 
01.01-

31.12.2012 
01.01-

31.12.2011 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Δηζπξάμεηο από απαηηήζεηο  95.953.992 74.631.872 

Πιεξσκέο γηα αγνξέο, δαπάλεο επηρ/ζεο  (81.125.803) (64.015.111) 

Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθώλ) θόξσλ (272.430) (371.455) 

Σόθνη πιεξσζέληεο  (2.994.254) (2.320.619) 

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 11.561.505 7.924.686 

   
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

  
Πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ (2.614.769) (3.957.627) 

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 38.867 809 

Πιεξσκέο γηα ηελ αγνξά ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θ.ιπ. (175.800) (306.750) 

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θ.ιπ. 0 0 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  0 0 

Δηζπξάμεηο από πώιεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ (κεηνρώλ, αμηνγξάθσλ) 0 0 

Σόθνη εηζπξαρζέληεο  55.909 176.478 

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (2.695.793) (4.087.090) 

   
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

  
Δηζπξάμεηο γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην 0 0 

Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (3.982) (390.053) 

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα /αλαιεθζέληα δάλεηα 1.335.000 9.388.432 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (8.089.100) (11.402.000) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (1.423.819) (2.291.330) 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (467.057) (212.956) 

ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (8.648.957) (4.907.907) 

Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ  
(α)+(β)+(γ) 

216.755 (1.070.311) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 4.637.114 5.707.425 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 4.853.868 4.637.114 
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2. ΓΔΝΙΚΈ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΜΙΛΟ ΚΑΙ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈ ΚΑΣΑΣΆΔΙ 

 

2.1 Η Δηαηξεία 
 

2.1.1 Πποθίλ 
Η εταιρεία „„ΠΕΡΕΤ ANΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΡΕΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ‟‟, ιδρύθηκε το έτος 1999 
(Υ.Ε.Κ.9383/25.11.1999).  Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, στο Δήμο Πειραιά, επί 
της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 9 στο Νέο Υάληρο. 
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. 
 
κοπός 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. 
 
Σο Διοικητικό υμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει στα τέλη Ιουνίου 2017 
συγκροτείται από: 

1. Θεοχαράκης Βασίλειος – Πρόεδρος του Δ.. 
2. Κούμπας Γεώργιος – Αντιπρόεδρος του Δ.. 
3. πυρίδης Δημήτριος - Διευθύνων ύμβουλος 
4. Γεωργάνας Γεώργιος – Μέλος του Δ.. 
5. Γιαλούρης Μιχαήλ – Μέλος του Δ.. 
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης – Μέλος του Δ.. 
7. Θρουβάλας Παναγιώτης – Μέλος του Δ.. 
8. Μπαχάς Μάριος – Μέλος του Δ.. 
9. Παναγόπουλος Περικλής – Μέλος του Δ.. 
10. Ρολόγης Δημήτριος – Μέλος του Δ.. 
11. Σσάτσος Αλέξανδρος – Μέλος του Δ.. 

 
Η εταιρεία έχει στην εκμετάλλευσή της νοσοκομείο «Metropolitan Hospital» 
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Οι εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Metropolitan βρίσκονται στην παραλιακή λεωφόρο στο Νέο 
Υάληρο. Σο Νοσοκομείου αποτελείται από 218 κλίνες και καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες και 
διαγνωστικά εργαστήρια. Σο Νοσοκομείου Metropolitan του Ομίλου «ΠΕΡΕΤ Τγειονομική 
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 ΠΕΡΕΤ επιθυμεί να δημιουργήσει ένα Ολοκληρωμένο ύστημα Τγείας (Integrated 
Delivery System) το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες υγείας σε όλα τα επίπεδα. 

 

2.1.2 Εγκαηαζηάζειρ – Εξοπλιζμόρ 
Πρωταρχικός στόχος όλων των συντελεστών του Ομίλου είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών 
προδιαγραφών, με σεβασμό προς τους ασθενείς. Ο Όμιλος ΠΕΡΕΤ 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. 
Σο 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 Ιαηποί 
Σο 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 Ειδικόηηηερ 
Αγγειοχειρουργοί  
Νευρολόγοι  
Πυρηνικοί ιατροί  
Αιματολόγοι  
Νευροχειρουργοί  
Σμήμα διαβήτη παχυσαρκίας και 
μεταβολισμού  
Γαστρεντερολόγοι  
Ογκολόγοι χειρουργοί  
Γναθοχειρουργοί  
Ορθοπεδικοί  
Φειρουργοί ενδοκρινών αδένων  
Οδοντίατροι  
Ουρολόγοι  
Φειρουργοί μαστού  
Ενδοκρινολόγοι  
Οφθαλμίατροι  

Ωτορινολαρυγγολόγοι  
Επεμβατικοί ακτινολόγοι  
Παθολόγοι  
Δερματολόγοι  
Θωρακοχειρουργοί  
Παιδίατροι  
Αλλεργιολόγοι  
Καρδιολόγοι  
Πλαστικοί χειρουργοί  
Ρευματολόγοι  
Καρδιοχειρουργοί  
Πνευμονολόγοι  
Παιδοχειρουργοί  
Γυναικολόγοι 
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2.1.5 Νοζηλεςηική ςπηπεζία 
Η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Τπηρεσίας (Ν.Τ), 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. 
τόχος της Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Τπηρεσίας (Ν.Τ) 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 Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Τπηρεσίας (Ν.Τ) 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 Διεύθυνση της Νοσηλευτικής 
Τπηρεσίας (Ν.Τ). 
τα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού η Νοσηλευτική Τπηρεσία (Ν.Τ), 
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 Τποδομή της Νοσηλευτικής και των Ειδικοτήτων αυτής. 

Η Νοσηλευτική Τπηρεσία (Ν.Τ) έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής 
γνώσης οργανώνει τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα: 

 Ετήσια σεμινάρια συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 

 εμινάρια Βασικής και Εξειδικευμένης Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. 

 Ενημερωτικά προγράμματα Ενημέρωσης και Καθοδήγησης νέο-προσληφθέντος 
προσωπικού. 

 Νοσοκομειακό Πληροφοριακό ύστημα που εξυπηρετεί τις δραστηριότητες της 
ύγχρονης 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 πολιηική 
τόχος μας είναι οι ασθενείς και οι ιατροί του Θεραπευτηρίου μας να μην αντιμετωπίζουν 
τιμολογιακούς περιορισμούς. 
ε 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 (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΣΕΒΕ, ΔΕΗ, Οίκος Ναύτου κ.λπ.), δίνοντας τη δυνατότητα 
παροχής υγειονομικών υπηρεσιών στους ασθενείς κάνοντας χρήση του δημόσιου ασφαλιστικού 
φορέα. 
Σέλος, 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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Αναγνωρίζοντας πρώτοι το γεγονός ότι η υγεία δεν αποτελεί προνόμιο των λίγων, αλλά δικαίωμα και 
ανάγκη μεγάλης μερίδας του πληθυσμού, δημιουργήσαμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να 
διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε όσους το επιθυμούν. 

 

2.1.7 Νοζηλεςηικέρ μονάδερ 
Σο Νοσοκομείο διαθέτει 218 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: 

 Σμήμα Βραχείας Νοσηλείας (One-Day Clinic) 16 κλινών 

 2 Μονάδες Εντατικές Θεραπείας (Φειρουργική και Καρδιολογική) σύνολο 20 κλινών 

 16 κλίνες αυξημένης φροντίδας (Step Down Unit)  

 Φειρουργεία 

 Αναισθησιολογικό Σμήμα 

 Αίθουσα Ανάνηψης 
Σο Νοσοκομείο διαθέτει 10 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). 
Σα 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 Εξωηεπικά ιαηπεία 
Σα Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν όλο το 24ωρο και καλύπτουν όλο το φάσμα ιατρικών 
ειδικοτήτων και διαγνωστικών εργαστηρίων. 
Σα Εξωτερικά Ιατρεία συμπεριλαμβάνουν ένα άρτια εξοπλισμένο Σμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
επανδρωμένο με πεπειραμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. 
Σέλος, το Νοσοκομείο διαθέτει δύο ασθενοφόρα κινητές μονάδες για την γρήγορη μεταφορά των 
ασθενών στο Νοσοκομείο εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 

2.2 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου και αφορούν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 
μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2012. Η Διοίκηση 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.  
υνέπεια των παραπάνω η Διοίκηση του ομίλου είναι υπεύθυνη να: 

 επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή 
Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Φ.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. Συχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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2.2.1 Σύνηαξη Οικονομικών Καηαζηάζεων 
Κατά την εκτίμηση της Διοίκησης δεν υπάρχει ένδειξη που να αμφισβητεί την ορθότητα εφαρμογής 
της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). υνεπώς, οι συνημμένες 
Οικονομικές Καταστάσεις ατομικές και ενοποιημένες έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας. ημειώνεται, 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 Γνκή ηνπ Οκίινπ 

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

Δπσλπκία Έδξα Γξαζηεξηόηεηα
Πνζνζηό 

πκκεηνρήο 

Μέζνδνο 

Δλνπνίεζεο

ρέζε 

πκκεηνρήο

ΠΔΡΔΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Α.Δ. Διιάδα Τπεξεζίεο Τγείαο Μεηξηθή  - Μεηξηθή

ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ Α.Δ.
3 Διιάδα Τπεξεζίεο Τγείαο 100,00% Οιηθή Άκεζε

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ Α.Δ.
1 Διιάδα Τπεξεζίεο Τγείαο 99,99% Οιηθή Άκεζε

SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED Κύπξνο Δπελδπηηθέο 100,00% Οιηθή Άκεζε

METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD Κύπξνο Τπεξεζίεο Τγείαο 100,00% Οιηθή Άκεζε

GROUP MEDICAL PURCHASING Δ.Π.Δ.
2 Διιάδα Δκπνξία εηδώλ ηαηξηθήο ρξήζεσο 100,00% Οιηθή Άκεζε-Έκκεζε

AKTAION A.E. Διιάδα Δθκεηάιιεπζε Υώξσλ ηάζκεπζεο 100,00% Οιηθή Άκεζε

3.
 Η εηαιπεία "ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ" καηά ηην 31/12/2012 βπίζκεηαι ςπό εκκαθάπιζη

1. 
Η εηαιπεία "ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ" καηά ηην 31/12/2011 βπίζκεηαι ςπό εκκαθάπιζη.

2.
Σο άμεζο και έμμεζο ποζοζηό ζςμμεηοσήρ ηηρ μηηπικήρ ζηην θςγαηπική εηαιπεία "GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε." είναι 30% και 70% ανηίζηοισα. Σο 

έμμεζο ποζοζηό πποκύπηει από ηη ζςμμεηοσή καηά 100% ηηρ μηηπικήρ ζηην θςγαηπική εηαιπεία "SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED" η οποία ζςμμεηέσει  

ζηο κεθάλαιο ηηρ "GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε" καηά 70%.

 
 
Η θυγατρική εταιρεία «Διαγνωστικό Καρδιολογικό Κέντρο Πειραιά ΑΕ» τελεί κατά την 31.12.2012 
υπό εκκαθάριση. Οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που αποτελούν και τις 
οικονομικές καταστάσεις λύσης και έναρξης της εκκαθάρισης της εταιρείας συντάχθηκαν την 30η 
Ιουνίου 2012 και περιελάμβαναν περίοδο 1.1 – 30.6.2012. Για τους σκοπούς ενοποίησης της 
θυγατρικής συντάχθηκαν οικονομικές καταστάσεις ετήσιας περιόδου 1.1 – 31.12.2012. Σα 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 απομειώθηκε στο σύνολό της κατά την 
31.12.2012.    
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3. ΒΆΗ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΊΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΚΑΣΑΣΆΔΩΝ 

 

3.1 Πιαίζην Καηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση 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 Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής 
«ΔΠΦΑ») και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «ΔΛΠ»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1606/ 2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, 
όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB.  
Η περίοδος εφαρμογής κάθε ΔΛΠ/ΔΠΦΑ ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς που εκδίδει η 
αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει Δ.Π.Φ.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 Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 
αρχών της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της.  

 

3.2 Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ 
Πξνηύπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε 
 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΦΑ εκδόθηκαν από το υμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2012 ή 
μεταγενέστερα. Σα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 
 

 Σξνπνπνηήζεηο ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε 
ηηο γλσζηνπνηήζεηο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο 
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011) 

 
κοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να 
βελτιώσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί 
να παραμείνουν στην οντότητα που έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση 
που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της 
περιόδου αναφοράς. Ο Όμιλος δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση τον Νοέμβριο του 2011. 
 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 «Αλαβαιιόκελνο Φόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ 
ή κεηά ηελ 01/01/2012) 

 
Σον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Υόροι Εισοδήματος». 
Η τροποποίηση αυτή παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις στοιχείων του 
ενεργητικού αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά 
ακίνητα» τα οποία ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση 
εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012. Προγενέστερη 
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εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 
Δεκέμβριο του 2012. 

 
 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Έληνλνο ππεξπιεζσξηζκόο / Αθαίξεζε ησλ 
ζηαζεξώλ εκεξνκεληώλ αλαθνξηθά κε ηνπο πηνζεηνύληεο γηα πξώηε θνξά ηα ΓΠΥΑ 
(εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011) 

 
Οι σχετικές τροποποιήσεις του ΔΠΦΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Φρηματοοικονομικής Αναφοράς» εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις 
αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ημερομηνίες αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά 
τα ΔΠΦΑ με τον ορισμό της «ημερομηνίας μετάβασης στα ΔΠΦΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις 
αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα 
ΔΠΦΑ μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις 
των ΔΠΦΑ γιατί το λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό υπερπληθωρισμό. Οι 
τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2011. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο 
Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες  Οικονομικές Καταστάσεις. Η 
παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

 
3.3 Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ 
Πξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε 

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

 
 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» – 

Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2012) 

 
Σον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση 
των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης 
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των 
ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012. 
 

 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015) 

 
Σο IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΦΑ 9 
«Φρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 
«Φρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». ημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 
το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που 
η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. ύμφωνα με το ΔΠΦΑ 9, όλα τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον 
συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το 
επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. Σο ΔΠΦΑ 9 
απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της 
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επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα 
επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. ύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΦΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε 
συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει 
την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς 
εμπορική εκμετάλλευση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις. Σο παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «Κνηλνί 

Γηαθαλνληζκνί» (Joint Arrangements), ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε 
άιιεο Δπηρεηξήζεηο», ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 
«Δπελδύζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο» (εθαξκόδνληαη γηα ηηο εηήζηεο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

 
Σον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 11 
και ΔΠΦΑ 12. Σο ΔΠΦΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο 
ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. 
Σο ΔΠΦΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και 
την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού κοπού». Σο ΔΠΦΑ 11 «Κοινοί 
Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών 
που συμμετέχουν σε έναν κοινό διακανονισμό (joint arrangement). Σο ΔΠΦΑ 11 αντικαθιστά το 
ΔΛΠ 31 «υμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές 
Μονάδες – Μη Νομισματικές υνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Σο ΔΠΦΑ 12 
«Γνωστοποιήσεις υμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις 
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις 
συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων 
Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
υγγενείς και Κοινοπραξίες». Σα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα 
εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Σα 
προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

 
 ΓΠΥΑ 13 «Απνηίκεζε ζε Δύινγεο Αμίεο» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 
 
Σον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΦΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». 
Σο ΔΠΦΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το 
πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 
αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Σο ΔΠΦΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που 
άλλα ΔΠΦΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Σο ΔΠΦΑ 13 δεν 
εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του 
ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με 
τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των 
μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σο νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για 
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή 
επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις. Σο προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 
2012. 
 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο 
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 
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Σον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 
Εργαζόμενους». Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέματα αναγνώρισης και 
γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι νέες 
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 
με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση τον Ιούνιο του 2012. 

 
 ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο Απνγύκλσζεο (Stripping Costs) ζηελ Παξαγσγηθή Φάζε ηνπ 

Δπίγεηνπ Οξπρείνπ» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά 
ηελ 01/01/2013) 

 
Σον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΦΑ 20. Η Διερμηνεία 
αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του 
ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση 
όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η εν λόγω 
Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

 
 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» – 

πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

 
Σον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 
«Φρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με 
τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν 
εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, με προγενέστερη 
εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 
Δεκέμβριο του 2012. 

 
 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» – πκςεθηζκόο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
ππνρξεώζεσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 
01/01/2013) 

 
Σον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν 
στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ 
οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΦΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει 
των US GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2013. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 
Δεκέμβριο του 2012. 

 
 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Κξαηηθά δάλεηα (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

 
Σον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΦΑ 1 σύμφωνα με την 
οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΦΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό 
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επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΦΑ στην απεικόνιση αυτών 
των δανείων κατά την μετάβαση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο 2009 - 2011 (έθδνζε ηνλ Μάην ηνπ 2012 – νη 
ηξνπνπνηήζεηο ηζρύνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 
κεηά ηελ 01/01/2013) 

 
Σο IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Φρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 
προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα 
Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Οδεγόο Μεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, Κνηλνί Γηαθαλνληζκνί, 
Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Δπηρεηξήζεηο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, 
ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12) (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 
κεηά ηελ 01/01/2013) 

 
Σον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις 
αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΦΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον 
πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 11 και ΔΠΦΑ 12 μειώνοντας 
τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη 
συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, 
οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους 
πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΦΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των 
ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Δπελδπηηθέο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 ΚΑΙ ΓΛΠ 27) 
(εθαξκόδεηαη γηα ηεο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

 
Σον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 11 
και ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Σο IASB 
χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για 
εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την 
απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. την εν λόγω κατηγορία μπορούν να 
συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών 
κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά 
κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΦΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι 
επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, 
ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις 
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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4. ΒΑΙΚΈ ΛΟΓΙΣΙΚΈ ΑΡΥΈ ΚΑΙ ΜΈΘΟΓΟΙ 
 
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 Βάζε Δλνπνίεζεο  
 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις: 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. Σο 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. Σα 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. Σο 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.  
 
Σα 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. Σο 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. Συχόν  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. 
  
Επενδύσεις σε υγγενείς επιχειρήσεις: υγγενείς 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). 
 
Σο 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. την 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 Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 
 
Ως λειτουργικός τομέας για την εταιρεία και τον όμιλο θεωρείται κάθε συστατικό μέρος του οποίου 
τα αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τη Διοίκηση 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 Δ.Π.Φ.Α 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά 
τομέα».  

 
4.3 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
 
Μία Ενσώματη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιμάται στο κόστος της. Σο κόστος 
μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης προκύπτει από:  
α)το αρχικό κόστος και τυχόν, β) κόστη βελτίωσης, γ) κόστη αντικατάστασης δ) κόστη συντήρησης 
σε ειδικές περιπτώσεις. 
Σο 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 Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες ακινητοποιήσεις». 
 

4.4 Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα 
 

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 
ΔΛΠ 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. 
Σα 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 Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ    
 
Τπεραξία 
ε 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. ε 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 ανάπτυξης 
Σα 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. 
 
Σα 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.  
 
Σα 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 

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

Σα 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 
 
Λοιπά άυλα στοιχεία  
Σα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν την αξία των λογισμικών προγραμμάτων που 
χρησιμοποιεί ο Όμιλος στις διάφορες λειτουργίες του. Σο κόστος λογισμικού περιλαμβάνει το 
κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων. Σο κόστος των αδειών για τη χρήση λογισμικού 
κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος κτήσης και ανάπτυξης του συγκεκριμένου λογισμικού. 

 
4.6 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
 
Φρηματοοικονομικό 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.  
Σα 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. 
 
Φρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων  
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Φρηματοοικονομικά 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.  
 
Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή 
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. την κατηγορία 
αυτή (Δάνεια 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.  

Σα δάνεια και οι απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, ενώ τα Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιμώνται 
στο κόστος. Σα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα.  
 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 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. 
Σα 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. ε 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. 
το τέλος κάθε περιόδου αναφοράς ο όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί 
απομείωση. 
 
Φρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
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. 
Σα 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. Συχόν 
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 Απνζέκαηα 
 
Σα αποθέματα αποτιμούνται στη μικρότερη αξία ανάμεσα στο κόστος κτήσης τους και στην καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία τους. Σο 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. Σο 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. Σο 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 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 
 
Σα 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. Σα 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 Μεηνρηθό θεθάιαην 
 

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 Ίδηεο κεηνρέο 
 
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 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 
 
Βραχυπρόθεσμες παροχές  
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. Συχόν 
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. 
τους 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.   
 
Αποδοχές 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. (Δεν 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. την 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.  
την 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 από την υπηρεσία  
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.). 
Σο δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 
περίοδο που αφορά. 

 Προγράμματα καθορισμένων παροχών – Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

Σο 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 Πξνβιέςεηο 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

 Τπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων 
γεγονότων. 

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

 Σο 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. Σο 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 Μηζζώζεηο 
 
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. 



 

Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ σπήζηρ 2012 36 

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. Σο μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε 
χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης. Σα 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 Φόξνο εηζνδήκαηνο – Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 
 
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. 
Σα 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. 
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4.15 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 
 
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. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια αυτή οι κρατικές ενισχύσεις  
που λόγω της μορφής τους, δεν είναι επιδεκτικές αποτίμησης, καθώς και οι συναλλαγές με το 
Δημόσιο 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) Τπάρχει 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 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 
 
Έσοδα  
Σα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 
Υόρο 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 υπηρεσιών:  
Σα 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 από τόκους:  
Σα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου. 
Μερίσματα:  
Σα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας όταν 
οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.  
Έξοδα  
Σα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Σο 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 Κόζηνο δαλεηζκνύ 
 

Σο Κόστος Δανεισμού επιβαρύνει τα Αποτελέσματα της Φρήσης στην οποία πραγματοποιείται, 
εκτός του τμήματος που κεφαλαιοποιείται. 
Σο Κόστος Δανεισμού που αφορά απόκτηση, παραγωγή ή κατασκευή ενός Ειδικού Περιουσιακού 
τοιχείου, κεφαλαιοποιείται, περιλαμβανόμενο στο κόστος του στοιχείου. Αν ο δανεισμός 
σχετίζεται άμεσα με ένα Ειδικό Περιουσιακό τοιχείο, κεφαλαιοποιείται το Κόστος Δανεισμού 
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 τοιχείο, με 
βάση ένα επιτόκιο δανεισμού που σχετίζεται με τα επιτόκια που καταβάλλει η εταιρία. 

 
4.18 Κέξδε αλά κεηνρή 
 
Σο ΔΛΠ 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 πλάιιαγκα 
 
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 
Σα 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. 
υναλλαγές και υπόλοιπα 
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 ΔΠΦΑ. 
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 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
 
Η διανομή των μερισμάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
όταν η διανομή εγκριθεί από τη Γενική υνέλευση των μετόχων. 
 

4.21 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ιζνινγηζκνύ 
 
Σα 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 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο 
 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, 
εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις 
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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: 

 Υόροι εισοδήματος 

Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για 
φόρο εισοδήματος. Τπάρχουν 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 απομείωση περιουσιακών 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 αποσβέσιμων 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 απαιτήσεων 

Όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπραχθούν όλα τα οφειλόμενα στον όμιλο 
ποσά, σχηματίζεται πρόβλεψη για την απομείωση εμπορικών απαιτήσεων. Σο 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. Σο ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα.  
 

4.23  Κίλδπλνη  

 
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 Διοικητικό 
υμβούλιο της μητρικής έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της 
Εταιρίας αλλά και του Ομίλου γενικότερα. 
Σο Διοικητικό υμβούλιο μέσω εντεταλμένων στελεχών της Γενικής και Οικονομικής Διεύθυνσης: 

 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 Γηαθνπηόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
 

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. 
Σα 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. 
Σα 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. ΗΜΔΙΔΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΚΑΣΑΣΆΔΩΝ 
 
5.1 Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 
 
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.  
 
Όκηινο     

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Γήπεδα  Οηθόπεδα 33.110.059 33.110.059 

Κηίξηα  Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ 66.289.312 67.791.894 

Μεραλήκαηα 24.138.663 26.094.467 

Μεηαθνξηθά Μέζα 179.921 205.856 

Έπηπια 4.558.042 4.866.363 

Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε 488.080 413.441 

  128.764.077  132.482.079  

 
Δηαηξεία     

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Γήπεδα  Οηθόπεδα 29.295.000 29.295.000 

Κηίξηα  Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ 66.263.623 67.763.327 

Μεραλήκαηα 24.079.901 25.999.859 

Μεηαθνξηθά Μέζα 179.921 205.856 

Έπηπια 4.514.590 4.819.725 

Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε 488.080 413.441 

  124.821.115  128.497.207  

 
 
Ποζά ζε €

Δδαθηθέο 

εθηάζεηο

Κηίξηα - Σερληθέο 

Δγθαηαζηάζεηο
Μεραλήκαηα Μεηαθνξηθά Μέζα

Έπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε
ύλνιν

Α. Αμίεο Κηήζεο

Τπόινηπα 31.12.2010 33.110.059 79.923.028 42.787.952 418.846 7.952.183 20.235 164.212.302

Πξνζζήθεο 0 119.077 3.387.036 6.000 356.469 411.061 4.279.642

Μεηώζεηο 0 0 470 0 603 0 1.073

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 0 0 (50) (17.855) (17.905)

Τπόινηπα 31.12.2011 33.110.059 80.042.104 46.174.517 424.846 8.307.998 413.441 168.472.966

Πξνζζήθεο 0 447.379 1.713.837 2.978 347.332 74.639 2.586.165

Μεηώζεηο 0 0 321.300 0 0 0 321.300

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 (6.233) (79.337) 0 (34.199) 0 (119.769)

Τπόινηπα 31.12.2012 33.110.059 80.483.250 47.487.718 427.823 8.621.131 488.080 170.618.061

Β. Απνζβέζεηο

Τπόινηπα 31.12.2010 0 10.273.262 16.619.029 190.458 2.820.865 0 29.903.613

Πξνζζήθεο 0 1.976.949 3.461.063 28.532 620.628 0 6.087.172

Μεηώζεηο 0 0 0 0 0 0 0

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 (42) 0 143 0 101

Τπόινηπα 31.12.2011 0 12.250.211 20.080.050 218.990 3.441.636 0 35.990.886

Πξνζζήθεο 0 1.949.961 3.624.951 28.912 655.908 0 6.259.732

Μεηώζεηο 0 0 270.121 0 0 0 270.121

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 (6.233) (85.825) 0 (34.455) 0 (126.513)

Τπόινηπα 31.12.2012 0 14.193.938 23.349.055 247.902 4.063.089 0 41.853.984

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2011 33.110.059 67.791.894 26.094.467 205.856 4.866.363 413.441 132.482.079

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2012 33.110.059 66.289.312 24.138.663 179.921 4.558.042 488.080 128.764.077

Όκηινο
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Ποζά ζε €

Δδαθηθέο εθηάζεηο
Κηίξηα - Σερληθέο 

Δγθαηαζηάζεηο
Μεραλήκαηα

Μεηαθνξηθά 

Μέζα

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε
ύλνιν

Α. Αμίεο Κηήζεο

Τπόινηπα 31.12.2010 29.295.000 79.889.046 42.602.193 418.846 7.856.565 20.235 160.081.885

Πξνζζήθεο 0 117.176 3.371.093 6.000 350.579 411.061 4.255.908

Μεηώζεηο 0 0 470 0 339 0 809

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 0 0 0 (17.855) (17.855)

Τπόινηπα 31.12.2011 29.295.000 80.006.222 45.972.816 424.846 8.206.805 413.441 164.319.130

Πξνζζήθεο 0 447.379 1.713.837 2.978 345.437 74.639 2.584.269

Μεηώζεηο 0 0 321.300 0 0 0 321.300

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 12.312 0 0 0 12.312

Τπόινηπα 31.12.2012 29.295.000 80.453.602 47.377.665 427.823 8.552.242 488.080 166.594.411

Β. Απνζβέζεηο

Τπόινηπα 31.12.2010 0 10.267.360 16.531.087 190.458 2.771.454 0 29.760.358

Πξνζζήθεο 0 1.975.536 3.441.869 28.532 615.475 0 6.061.412

Μεηώζεηο 0 0 0 0 0 0 0

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 0 0 152 0 152

Τπόινηπα 31.12.2011 0 12.242.896 19.972.956 218.990 3.387.081 0 35.821.923

Πξνζζήθεο 0 1.947.083 3.594.928 28.912 650.571 0 6.221.495

Μεηώζεηο 0 0 270.121 0 0 0 270.121

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 0 0 0 0 0 0 0

Τπόινηπα 31.12.2012 0 14.189.979 23.297.764 247.902 4.037.652 0 41.773.296

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2011 29.295.000 67.763.327 25.999.859 205.856 4.819.725 413.441 128.497.207

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2012 29.295.000 66.263.623 24.079.901 179.921 4.514.590 488.080 124.821.115

Δηαηξεία

 

 
 

5.1.1 Καηηγοπίερ παγίων και ηπόπορ απόζβεζηρ 
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. 
 

Καηεγνξία Δλζώκαησλ Παγίσλ 
Απνηίκεζε αμίαο 
θηήζεο θαηά ηελ 

απόθηεζε 

Σξόπνο απνηίκεζεο 
κεηά ηελ απόθηεζε 

Μέζνδνο 
Απόζβεζεο 

πληειεζηέο 
απόζβεζεο 

Δδαθηθέο Δθηάζεηο Κόζηνο Δύινγε αμία - - 

Κηίξηα Κόζηνο Δύινγε αμία ηαζεξή 2,5% 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Δύινγε αμία ηαζεξή 8% 

Μεηαθνξηθά κέζα Κόζηνο Δύινγε αμία ηαζεξή 8% 

Λνηπόο εμνπιηζκόο Κόζηνο Δύινγε αμία ηαζεξή 8% 

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

 

Ζκεξνκελίεο απνηίκεζεο θαη απνηηκεηέο 

Καηεγνξία Δλζώκαησλ Παγίσλ Ζκεξνκελίεο απνηίκεζεο Απνηηκεηέο 

Δδαθηθέο Δθηάζεηο 31/12/2007 ΓΑΝΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ. 

Κηίξηα θαη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο 31/12/2007 ΓΑΝΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ. 

Μεραλήκαηα 31/12/2007 ΠΑΚΑΛ & ΣΡΑΣΖ Α.Δ. 

Μεηαθνξηθά Μέζα 31/12/2007 ΠΑΚΑΛ & ΣΡΑΣΖ Α.Δ. 

Λνηπόο εμνπιηζκόο 31/12/2007 ΠΑΚΑΛ & ΣΡΑΣΖ Α.Δ. 

 
Η διοίκηση της εταιρείας έχει αναθέσει σε ειδικούς εκτιμητές την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την 
επικαιροποίηση της εύλογης αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεών της. Έως την ημερομηνία 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων η μελέτη δεν είχε ολοκληρωθεί.  Σο αποτέλεσμα της 
σχετικής μελέτης θα επιδράσει στα στοιχεία της οικονομικής θέσης της εταιρείας και του ομίλου της 
χρήσης 2013.   
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5.2 Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 
 

Η συμφωνία της λογιστικής αξίας των προσθηκών και των αποσβέσεων των άυλων στοιχείων 
ενεργητικού έχουν ως εξής:  
 

Ποζά ζε € 
 

Όκηινο 

    Λνγηζκηθά   Γηθαηώκαηα   ΤΝΟΛΟ 

Α. Αμίεο Κηήζεο             

Τπόινηπα 31.12.2010   4.535.920   3.176.999   7.712.919 

Πξνζζήθεο 
 

1.559.622 
 

0 
 

1.559.622 

Μεηώζεηο 
 

0 
 

0 
 

0 

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 
 

0 
 

0 
 

0 

Τπόινηπα 31.12.2011   6.095.542   3.176.999   9.272.541 

Πξνζζήθεο 
 

31.015 
 

0 
 

31.015 

Μεηώζεηο 
 

0 
 

0 
 

0 

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 
 

(6.622) 
 

0 
 

(6.622) 

Τπόινηπα 31.12.2012   6.119.935   3.176.999   9.296.934 

       
Β. Απνζβέζεηο             

Τπόινηπα 31.12.2010   3.999.051   577.778   4.576.829 

Πξνζζήθεο 
 

1.835.057 
 

91.306 
 

1.926.363 

Μεηώζεηο 
 

0 
 

0 
 

0 

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 
 

0 
 

0 
 

0 

Τπόινηπα 31.12.2011   5.834.109   669.084   6.503.192 

Πξνζζήθεο 
 

285.072 
 

91.306 
 

376.378 

Μεηώζεηο 
 

0 
 

0 
 

0 

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 
 

(6.366) 
 

0 
 

(6.366) 

Τπόινηπα 31.12.2012   6.112.814   760.390   6.873.204 

       
Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2011   261.433   2.507.915   2.769.349 

       
Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2012   7.121   2.416.609   2.423.730 

 
 
 

Ποζά ζε € 
 

Δηαηξεία 

    Λνγηζκηθά Γηθαηώκαηα ΤΝΟΛΟ 

Α. Αμίεο Κηήζεο         

Τπόινηπα 31.12.2010   4.521.530 3.022.744 7.544.274 

Πξνζζήθεο 
 

1.559.573 0 1.559.573 

Μεηώζεηο 
 

0 0 0 

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 
 

0 0 0 

Τπόινηπα 31.12.2011   6.081.103 3.022.744 9.103.847 

Πξνζζήθεο 
 

30.500 0 30.500 

Μεηώζεηο 
 

0 0 0 

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 
 

0 0 0 

Τπόινηπα 31.12.2012   6.111.603 3.022.744 9.134.347 

     
Β. Απνζβέζεηο         

Τπόινηπα 31.12.2010   3.991.765 513.866 4.505.632 

Πξνζζήθεο 
 

1.833.241 60.455 1.893.695 

Μεηώζεηο 
 

0 0 0 

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 
 

0 0 0 

Τπόινηπα 31.12.2011   5.825.006 574.321 6.399.327 

Πξνζζήθεο 
 

283.241 60.455 343.695 

Μεηώζεηο 
 

0 0 0 

Αλαπξνζαξκνγή / ηαθηνπνηήζεηο 
 

0 0 0 

Τπόινηπα 31.12.2012   6.108.246 634.776 6.743.022 

     
Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2011   256.098 2.448.423 2.704.520 

     
Αλαπόζβεζην ππόινηπν 31.12.2012   3.357 2.387.968 2.391.325 
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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. 

 
Όκηινο 

Καηεγνξία Άπισλ ηνηρείσλ Σξόπνο Παξαθνινύζεζεο 

Με Δζσηεξηθά Γεκηνπξγεκέλα 

ύλνιν Γηάξθεηα Εσήο 

Πεξηνξηζκέλε   Απεξηόξηζηε 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο Κόζηνο 2.416.609   - 2.416.609 

Λνγηζκηθά Κόζηνο 7.121   - 7.121 

      

      
Καηεγνξία Άπισλ ηνηρείσλ 

Σξόπνο  Μέζνδνο 
Απόζβεζεο 

  Ωθέιηκε Εσή 
(έηε) 

πληειεζηέο 
Απόζβεζεο παξαθνινύζεζεο   

Άδεηα ιεηηνπξγίαο 
Κόζηνο ηαζεξή κέζνδνο   50 

2% 

Λνγηζκηθά Κόζηνο ηαζεξή κέζνδνο   10 10% 

 
 

Δηαηξεία 

Καηεγνξία Άπισλ ηνηρείσλ Σξόπνο Παξαθνινύζεζεο 

Με Δζσηεξηθά Γεκηνπξγεκέλα 

ύλνιν Γηάξθεηα Εσήο 

Πεξηνξηζκέλε   Απεξηόξηζηε 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο Κόζηνο 2.387.968   - 2.387.968 

Λνγηζκηθά Κόζηνο 3.357   - 3.357 

      

      
Καηεγνξία Άπισλ ηνηρείσλ 

Σξόπνο  Μέζνδνο 
Απόζβεζεο 

  Ωθέιηκε Εσή 
(έηε) 

πληειεζηέο 
Απόζβεζεο παξαθνινύζεζεο   

Άδεηα ιεηηνπξγίαο 
Κόζηνο ηαζεξή κέζνδνο   50 2% 

Λνγηζκηθά Κόζηνο ηαζεξή κέζνδνο   10 10% 

 
5.3 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 
 

Δηαηξεία     

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 3.222.087  3.046.287  

Πος αθοπούν ζε:     

πκκεηνρή ζε "ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ Α.Δ." 1.924.872  1.924.872  

πκκεηνρή ζε "SKIAWORLD INVESTMENTS LTD" 234.776  234.776  

πκκεηνρή ζε "G.M.P. ΔΠΔ" 176.201  176.201  

πκκεηνρή ζε "ΑΚΣΑΗΟΝ ΑΔ." 817.486  641.686  

πκκεηνρή ζε "ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 
Α.Δ." 

60.159  60.159  

πκκεηνρή ζε "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" 8.594  8.594  

Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο ζπκκεηνρώλ (2.219.804) (2.159.646) 

  1.002.283  886.642  

 
τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης η θυγατρική εταιρεία «Ακταίον Α.Ε.» προέβη σε αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου ποσού 175.800 € με αποκλειστική κάλυψη της αύξησης από τη μητρική 
εταιρεία.  
 
Η θυγατρική εταιρεία «Διαγνωστικό Καρδιολογικό Κέντρο Πειραιά Α.Ε.» κατά την 31.12.2012 
τελεί υπό εκκαθάριση. Για το λόγο αυτό η αξία επένδυσης ποσού 60.159 € της μητρικής εταιρείας 
στην εν λόγω θυγατρική απομειώθηκε στο σύνολό της. 
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5.4 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο 
 
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.  

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Απνζβέζεηο
Υξεκαηνδνηηθέο  

Μηζζώζεηο

Αλαπξνζαξκνγή 

εύινγεο αμίαο
Πξνβιέςεηο

Γηαγξαθή Δμόδσλ 

εγθαηάζηαζεο

Αιιαγή 

ζπληειεζηώλ 

Φνξνινγίαο

Λνηπέο 

Δπηδξάζεηο
ύλνιν

Τπόινηπν 31/12/2010 2.462.177 1.726.031 744.791 3.412.180 3.379.442 (3.629.210) 293.759 8.389.171

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 444.112 0 0 33.523 0 (762.652) 0 (285.018)

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα θεθάιαηα 0 0 0 0 0 0 0 0

Δπηδξάζεηο από ελνπνίεζε 0 0 0 0 0 0 614 614

Τπόινηπν 31/12/2011 2.906.289 1.726.031 744.791 3.445.703 3.379.442 (4.391.862) 294.373 8.104.767

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 521.993 0 0 739.835 0 0 0 1.261.828

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα θεθάιαηα 0 0 0 0 352 0 0 352

Δπηδξάζεηο από ελνπνίεζε 0 0 0 0 0 0 (6.602) (6.602)

Τπόινηπν 31/12/2012 3.428.282 1.726.031 744.791 4.185.538 3.379.794 (4.391.862) 287.771 9.360.345

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο Απνζβέζεηο
Υξεκαηνδνηηθέο  

Μηζζώζεηο

Αλαπξνζαξκνγή 

εύινγεο αμίαο
Πξνβιέςεηο

Γηαγξαθή Δμόδσλ 

εγθαηάζηαζεο

Αιιαγή 

ζπληειεζηώλ 

Φνξνινγίαο

Λνηπέο 

Δπηδξάζεηο
ύλνιν

Τπόινηπν 31/12/2010 5.418.245 4.234.449 1.541.584 164.456 785.099 (2.173.705) (417.462) 9.552.665

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 381.026 458.266 0 0 4.806 (868.424) 16.307 (8.018)

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα θεθάιαηα 0 0 0 0 0 0 0 0

Δπηδξάζεηο από ελνπνίζε 0 0 0 0 0 0 0 0

Τπόινηπν 31/12/2011 5.799.271 4.692.715 1.541.584 164.456 789.906 (3.042.129) (401.155) 9.544.647

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 270.099 284.764 0 69 4.812 300 560.044

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα θεθάιαηα 0

Δπηδξάζεηο από ελνπνίζε (6.661) (6.661)

Τπόινηπν 31/12/2012 6.069.370 4.977.478 1.541.584 164.525 794.718 (3.042.129) (407.516) 10.098.030

Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/2011 1.439.880

Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/2012 737.685

Όκηινο

 
 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Απνζβέζεηο
Υξεκαηνδνηηθέο  

Μηζζώζεηο

Αλαπξνζαξκνγή 

εύινγεο αμίαο
Πξνβιέςεηο

Γηαγξαθή Δμόδσλ 

εγθαηάζηαζεο

Αιιαγή 

ζπληειεζηώλ 

Φνξνινγίαο

Λνηπέο 

επηδξάζεηο
ύλνιν

Τπόινηπν 31/12/2010 2.459.139 1.666.429 594.931 3.399.948 3.447.161 (3.424.210) 227.810 8.371.207

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 442.163 0 0 33.523 0 (761.019) 0 (285.333)

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα θεθάιαηα 0 0 0 0 0 0 0 0

Τπόινηπν 31/12/2011 2.901.302 1.666.429 594.931 3.433.470 3.447.161 (4.185.229) 227.810 8.085.874

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 517.856 0 0 709.835 0 0 0 1.227.691

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα θεθάιαηα 0 0 0 0 0 0 0 0

Τπόινηπν 31/12/2012 3.419.159 1.666.429 594.931 4.143.305 3.447.161 (4.185.229) 227.810 9.313.565

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο Απνζβέζεηο
Υξεκαηνδνηηθέο  

Μηζζώζεηο

Αλαπξνζαξκνγή 

εύινγεο αμίαο
Πξνβιέςεηο

Γηαγξαθή Δμόδσλ 

εγθαηάζηαζεο

Αιιαγή 

ζπληειεζηώλ 

Φνξνινγίαο

Λνηπέο 

επηδξάζεηο
ύλνιν

Τπόινηπν 31/12/2010 5.059.259 4.434.091 1.331.192 164.456 769.546 (2.059.882) (188.010) 9.510.651

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 380.805 458.266 0 0 0 (864.605) 16.307 (9.226)

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα θεθάιαηα 0 0 0 0 0 0 0 0

Τπόινηπν 31/12/2011 5.440.064 4.892.357 1.331.192 164.456 769.546 (2.924.486) (171.703) 9.501.424

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 269.886 284.764 0 0 210 0 0 554.859

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα θεθάιαηα 0 0 0 0 0 0 0 0

Τπόινηπν 31/12/2012 5.709.949 5.177.121 1.331.192 164.456 769.756 (2.924.486) (171.703) 10.056.284

Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/2011 1.415.551

Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/2012 742.719

Δηαηξεία
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5.5 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Δοζμένερ Εγγςήζειρ: 162.056  163.591  

πος αναλύεηαι ωρ εξήρ:     

Δγγπήζεηο Δλνηθίσλ 56.852  60.053  

Δγγπήζεηο ΓΔΖ 105.204  103.539  

Δγγπήζεηο απηνθηλήησλ 0  0  

  162.056  163.591  

 
Δηαηξεία     

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Δοζμένερ Εγγςήζειρ: 129.394  137.854  

πος αναλύεηαι ωρ εξήρ:     

Δγγπήζεηο Δλνηθίσλ 33.206  33.206  

Δγγπήζεηο ΓΔΖ 104.648  104.648  

  137.854  137.854  

 
5.6 Απνζέκαηα 
 

Σα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Απνζέκαηα 31/12/2012 31/12/2011 

Αλαιώζηκα πιηθά / θάξκαθα  5.160.473  4.960.322  

Απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ 177.925  172.032  

Πξνβιέςεηο (2.432.245) (932.245) 

  2.906.153  4.200.108  

 
 

Δηαηξεία     

Απνζέκαηα 31/12/2012 31/12/2011 

Αλαιώζηκα πιηθά 5.160.473  4.960.322  

Πξνβιέςεηο (2.432.245) (932.245) 

  2.728.228  4.028.076  

Αναλώζιμα ςλικά πος αθοπούν ζε:     

Γηάθνξα αλαιώζηκα πιηθά / θάξκαθα 5.160.473  4.960.322  

  5.160.473  4.960.322  

 

5.7 Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 
 

Ο λογαριασμός «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Πειάηεο εζσηεξηθνύ 4.699.878  4.488.175  

Διιεληθό Γεκόζην 19.007.822  10.694.425  

Ν.Π.Γ.Γ. θαη Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο 20.208.149  13.960.516  

Πειάηεο - Δγγπήζεηο εηδώλ ζπζθεπαζίαο 785.584  248.008  

Πειάηεο επηζθαιείο 3.596  1.926  

Λνηπνί πειάηεο επίδηθνη 263.327  247.484  

Γξακκάηηα ζην ραξηνθπιάθην 3.240.050  3.698.956  

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 58.192  92.620  

Γξακκάηηα γηα πξνεμόθιεζε 6.159  6.159  

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 1.164.850  1.181.821  

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 3.727  3.727  

Πξνβιέςεηο γηα γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε (273.053) (273.397) 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο (2.461.824) (1.035.824) 

  46.706.457  33.314.596  
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Δηαηξεία     

Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Πειάηεο εζσηεξηθνύ 4.642.380  4.416.453  

Διιεληθό Γεκόζην 19.007.822  10.694.425  

Ν.Π.Γ.Γ. θαη Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο 20.208.149  13.947.485  

Πειάηεο - Δγγπήζεηο εηδώλ ζπζθεπαζίαο 785.584  248.008  

Πειάηεο επηζθαιείο 0  123  

Γξακκάηηα ζην ραξηνθπιάθην 3.236.174  3.611.944  

Γξακκάηηα γηα πξνεμόθιεζε 6.159  6.159  

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 1.164.850  1.180.112  

Πξνβιέςεηο γηα γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε (214.861) (214.861) 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο (2.234.967) (958.967) 

  46.601.290  32.930.881  

 

 

5.8 Λνηπέο Απαηηήζεηο 
 
Ο λογαριασμός «Λοιπές απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Λνηπέο Απαηηήζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνύ 9.289  38.761  

Υξεκαηηθέο δηεπθνιύλζεηο πξνζσπηθνύ 117.200  100.000  

Διιεληθό Γεκόζην - πξνθαηαβιεκέλνη θαη παξαθξαηεκέλνη θόξνη 4.030.929  2.340.645  

Διιεληθό Γεκόζην Λνηπέο Απαηηήζεηο 4.645  1.570.128  

Λνηπνί ρξεώζηεο δηάθνξνη ζε € 2.335.676  1.369.094  

Λνηπνί ρξεώζηεο επίδηθνη 277.453  303.010  

Πξνζσπηθό - Λνγαξηαζκνί πξνο απόδνζε 2.621  6.931  

Λνηπνί ζπλεξγάηεο ηξίηνη - Λνγαξηαζκνί πξνο απόδνζε 93.135  133.797  

Πάγηεο πξνθαηαβνιέο 833  833  

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 4.944.301  6.371.915 

Υξεσζηηθά ππόινηπα πηζησηώλ δηάθνξσλ 293.081  4.722.030 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεώζηεο δηάθνξνπο (4.263.366) (4.127.550) 

  7.845.797  12.829.594  

 
 

Δηαηξεία     

Λνηπέο Απαηηήζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνύ 9.289  38.761  

Υξεκαηηθέο δηεπθνιύλζεηο πξνζσπηθνύ 117.200  100.000  

Διιεληθό Γεκόζην - πξνθαηαβιεκέλνη θαη παξαθξαηεκέλνη θόξνη 3.905.161  2.104.814  

Διιεληθό Γεκόζην Λνηπέο Απαηηήζεηο 2.540  1.563.608  

Λνηπνί ρξεώζηεο δηάθνξνη ζε € 4.015.731  3.246.562 

Λνηπνί ρξεώζηεο επίδηθνη 275.685  303.010  

Πξνζσπηθό - Λνγαξηαζκνί πξνο απόδνζε 2.621  6.931  

Λνηπνί ζπλεξγάηεο ηξίηνη - Λνγαξηαζκνί πξνο απόδνζε 93.135  111.846  

Πάγηεο πξνθαηαβνιέο 833  833  

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 4.944.289  6.371.489  

Υξεσζηηθά ππόινηπα πηζησηώλ δηάθνξσλ 293.081  4.672.199  

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεώζηεο δηάθνξνπο (4.263.366) (4.127.550) 

  9.396.199  14.392.502  
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5.9 Λνηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 
 
Σα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Λνηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 31/12/2012 31/12/2011 

Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 69.528  292.209  

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 2.941.880  1.564.866  

Πξνβιέςεηο γηα ρξεσζηηθνύο κεηαβαηηθνύο ινγαξηαζκνύο (397.780) (397.780) 

  2.613.629  1.459.295  

 
Δηαηξεία     

Λνηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 31/12/2012 31/12/2011 

Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 69.528  292.209  

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 2.941.880  1.426.969  

Πξνβιέςεηο γηα ρξεσζηηθνύο κεηαβαηηθνύο ινγαξηαζκνύο (397.780) (397.780) 

  2.613.629  1.321.398  

 
5.10 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 

Σα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα 31/12/2012 31/12/2011 

Σακείν 79.101  40.149  

Καηαζέζεηο όςεσο ζε € 3.858.362  1.760.897  

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο ζε € 1.000.000  3.000.000  

  4.937.463  4.801.047  

 
Δηαηξεία     

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα 31/12/2012 31/12/2011 

Σακείν 77.348  35.546  

Καηαζέζεηο όςεσο ζε € 3.776.521  1.601.568  

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο ζε € 1.000.000  3.000.000  

  4.853.868  4.637.114  

 

5.11 Μεηνρηθό Κεθάιαην 
 

Σο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 
Δηαηξεία     

Μεηνρηθό Κεθάιαην 31/12/2012 31/12/2011 

Αξηζκόο κεηνρώλ 2.777.300  2.777.300  

Σηκή κεηνρήο 30,00 30,00 

  83.319.000  83.319.000  

 

5.12 Τπέξ ην άξηην 
 
Οι διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο αναλύεται ως εξής:  
 

Όκηινο     

Τπέξ ην άξηην 31/12/2012 31/12/2011 

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 4.493.018  4.497.000  

ύλνιν 4.493.018  4.497.000  
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Δηαηξεία     

Τπέξ ην άξηην 31/12/2012 31/12/2011 

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 4.493.018  4.497.000  

  4.493.018  4.497.000  

 
Με την από 30.6.2010 Γενική υνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας αποφασίστηκε 
ομόφωνα η έγκριση και επιστροφή στους μετόχους ποσού 1,9 εκ € περίπου από την καταβεβλημένη 
«διαφορά υπέρ το άρτιο» που αντιστοιχεί σε 0,70 € ανά μετοχή. Η επιστροφή αυτή δεν συνιστά 
τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με βάση τον κ.ν. 2190/1920, ούτε διανομή κερδών με 
οποιαδήποτε μορφή, διότι η «διαφορά υπέρ το άρτιο» έχει δημιουργηθεί από καταβολές των 
μετόχων και όχι από σωρευμένα κέρδη. 

 

5.13 Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο 
 
Σα αποθεματικά εύλογης αξίας έχουν ως εξής: 
  

Όκηινο     

Απνζεκαηηθό εύινγεο αμίαο 31/12/2012 31/12/2011 

Απνζεκαηηθό επαλεθηίκεζεο εδαθηθώλ εθηάζεσλ, θηηξίσλ θιπ κε βάζε 
ηα ΓΛΠ 

5.689.637  5.689.637  

  5.689.637  5.689.637  

 
Δηαηξεία     

Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο 31/12/2012 31/12/2011 

Απνζεκαηηθό αλαπξνζαξκνγήο ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 5.689.637  5.689.637  

  5.689.637  5.689.637  

 

5.14 Λνηπά απνζεκαηηθά 
 
Σα λοιπά αποθεματικά έχουν ως εξής: 
 

Όκηινο     

Λνηπά απνζεκαηηθά 31/12/2012 31/12/2011 

Σαθηηθό απνζεκαηηθό 404.649  315.290  

  404.649  315.290  

 
Δηαηξεία     

Λνηπά απνζεκαηηθά 31/12/2012 31/12/2011 

Σαθηηθό απνζεκαηηθό 404.649  315.290  

  404.649  315.290  

 

5.15 Απνηειέζκαηα εηο λέν 
 
Σα αποτελέσματα εις νέο αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Απνηειέζκαηα εηο λέν 31/12/2012 31/12/2011 

Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν 14.276.633  12.069.539  

Γηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα από ηελ πξώηε εθαξκνγή (16.466.186) (16.466.186) 

  (2.189.553) (4.396.647) 

 

 
Δηαηξεία     

Απνηειέζκαηα εηο λέν 31/12/2011 31/12/2011 

Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν 13.528.546  11.308.245  

Γηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα από ηελ πξώηε εθαξκνγή (16.466.186) (16.466.186) 

  (2.937.640) (5.157.941) 
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5.16 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 
 
Σο κονδύλι του ενοποιημένου και ατομικού ισολογισμού αναλύεται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ 
ππεξεζία 

31/12/2012 31/12/2011 

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ 
ππεξεζία 

646.811  648.311  

  646.811  648.311  

 
Δηαηξεία     

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ 
ππεξεζία 

31/12/2012 31/12/2011 

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ 
ππεξεζία 

623.614  623.614  

  623.614  623.614  

 
Η εταιρεία κατά πάγια τακτική της αναθέτει την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τον 
υπολογισμό των υποχρεώσεών της προς το προσωπικό σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 κάθε 2 με 3 
χρόνια. 
 
Οι κάτωθι αναλογιστικές παραδοχές αφορούσαν την τελευταία αναλογιστική έκθεση. 
 

5.16.1 Δημογπαθικέρ παπαδοσέρ 
 

1. Πίνακας θνησιμότητας: 
Ο νέος Ελληνικός πίνακας Θνησιμότητας 1990 για άνδρες και γυναίκες (Τπ.Απ. Κ3-
3974/99) 

2. Κινητικότητα προσωπικού 
 

Οκάδα Ζιηθηώλ Οηθεηνζειήο Απνρώξεζε Απόιπζε 

Έσο 40 εηώλ 10% 1% 

41 - 50 5% 1% 

51 θαη άλσ 0% 0% 

 
3. Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης: 

ύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Σαμείου Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζομένου 
λαμβάνοντας υπόψη τον ν.3863/15.7.2010. 

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

5.16.2 Οικονομικέρ παπαδοσέρ: 
 

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

2. Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξησης του Α.Ε.Π.: 
3% (σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης του υπουργείου οικονομικών με τις οικονομίες 
των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής ζώνης).  

3. Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση μισθολογίου που λαμβάνεται υπόψη για την 
αποζημίωση του Ν. 2112/20: 
4% = πληθωρισμός + 2%. Σο 2% προέκυψε από στατιστική επεξεργασία , μέσω εκθετικής 
παλινδρόμησης. 
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4. Προεξοφλητικό επιτόκιο: 
4,5% (λαμβάνοντας υπόψη την καμπύλη επιτοκίων, κατά την ημερομηνία αποτίμησης των 
αποδόσεων των ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας και το εκτιμώμενο 
χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών). 

 

5.16.3 Άλλερ παπαδοσέρ: 
 

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

2. Πληθυσμιακά στοιχεία: 
Σα σχετικά δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν από 
το τους αρμόδιους της εταιρείας.  

3. Ύψος καταβαλλόμενων αποζημιώσεων: 
Βάσει στοιχείων της εταιρείας. 

4. Γενική αρχή υπολογισμού των αναλογιστικών μεγεθών: 
Η αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το πλαίσιο των 
ΔΠΦΑ. 

5. Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης: 
Φρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προβεβλημένης πιστούμενης μονάδος (projected unit 
credit method) βάσει του Δ.Λ.Π. 19. 
 

5.16.4 Παπαδοσέρ πος αθοπούν ζηην παπαδοσή ηος πποεξοθληηικού επιηοκίος: 
ύμφωνα με το Δ.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. ε 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. 

 

5.17 Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας αναλύονται παρακάτω. 
 

Όκηινο     

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Σξάπεδεο - ινγαξηαζκνί καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ζε € 2.793.785  2.628.224  

Οκνινγηαθά δάλεηα ζε € κε κεηαηξέςηκα ζε κεηνρέο 18.206.000  24.470.000  

  20.999.785  27.098.224  

 
 

Δηαηξεία     

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Σξάπεδεο - ινγαξηαζκνί καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ζε € 0  0  

Οκνινγηαθά δάλεηα ζε € κε κεηαηξέςηκα ζε κεηνρέο 18.206.000  24.470.000  

  18.206.000  24.470.000  
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5.18 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής. 
 

Όκηινο     

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο από ζπκβόιαηα Leasing 4.569.761  5.993.580  

ύλνιν 4.569.761  5.993.580  

 
Δηαηξεία     

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο από ζπκβόιαηα Leasing 4.569.761  5.993.580  

  4.569.761  5.993.580  

 

5.19 Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 
 
Οι προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνύ 23.654.101  19.989.742 

Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνύ 80.805  118.212  

Διιεληθό Γεκόζην 0  0  

Ν.Π.Γ.Γ. θαη Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο 2.893.535  1.616.592  

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνύ ινγ/κ/νο παγίσλ ζηνηρείσλ 1.806  0  

Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 12.676.159  12.327.269  

  39.306.406  34.051.816  

 
Δηαηξεία     

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνύ 24.659.754  21.172.312  

Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνύ 80.186  118.212  

Διιεληθό Γεκόζην 0  0  

Ν.Π.Γ.Γ. θαη Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο 2.893.535  1.616.592  

Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 12.954.033  12.272.389  

  40.587.508  35.179.505  

 

5.20 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Φόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 720.785  720.094  

Φόξνη - Σέιε ακνηβώλ πξνζσπηθνύ 395.068  338.658  

Φόξνη - Σέιε ακνηβώλ ηξίησλ 420.540  290.910  

Λνγαξηαζκόο εθθαζαξίζεσο θόξσλ - ηειώλ εηήζηαο δειώζεσο θόξνπ 
εηζνδήκαηνο 

4.264.589  91.048  

Λνηπνί θόξνη  - ηέιε 22.014  164.068  

Αγγειηόζεκν θαη εηδηθόο θόξνο επί δηαθεκίζεσλ 206  4.673  

Φόξνη - Σέιε  πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0  0  

  5.823.203  1.609.450  

 
Δηαηξεία     

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Φόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 713.646  711.541  

Φόξνη - Σέιε ακνηβώλ πξνζσπηθνύ 387.444  332.682  

Φόξνη - Σέιε ακνηβώλ ηξίησλ 420.030  289.826  

Λνηπνί θόξνη  - ηέιε 22.220  168.741  

Λνγαξηαζκόο εθθαζαξίζεσο θόξσλ - ηειώλ εηήζηαο δειώζεσο θόξνπ 
εηζνδήκαηνο 

4.208.075  0  

  5.751.416  1.502.790  
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5.21 Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 
 
Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Σξάπεδεο - ι/ζκνί δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 9.904.332  9.888.432  

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ηελ επόκελε ρξήζε 7.054.683  7.732.791  

  16.959.015  17.621.223  

 
Δηαηξεία     

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Σξάπεδεο - ι/ζκνί δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 9.904.332  9.888.432  

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσέεο ζηελ επόκελε ρξήζε ζε € 6.764.000  7.270.000  

  16.668.332  17.158.432  

 

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

Όκηινο     

Λνηπέο Τπνρξεώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Πηζησηηθά ππόινηπα απαηηήζεσλ 1.003.525  747.990  

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 408.391  875.448  

Καηαζέζεηο κεηόρσλ 5.326  5.485  

Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο 1.270  1.421  

Γηθαηνύρνη ακνηβώλ 0  0  

Γηθαηνύρνη ρξεκαηηθώλ εγγπήζεσλ 60.157  60.157  

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε € 417.336  393.042  

Ηαηξνί ππνρξεώζεηο πξνο ηξίηνπο 8.089.081  8.076.064  

Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 5.795.527  4.152.663  

Λνηπά ηακεία θύξηαο αζθαιίζεσο 0  80  

Δπηθνπξηθά ηακεία 29.699  18.213  

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 0  0  

  15.810.313  14.330.563  

 
Δηαηξεία     

Λνηπέο Τπνρξεώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Πξνθαηαβνιέο Πειαηώλ 0  0  

Πηζησηηθά ππόινηπα ινγαξηαζκώλ απαηηήζεσλ 1.000.999  745.345 

Πηζησηηθά ππόινηπα ινγαξηαζκώλ πξνθαηαβνιώλ 2.526  2.645  

Καηαζέζεηο κεηόρσλ 5.326  5.326  

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 408.391  875.447  

Γηθαηνύρνη ρξεκαηηθώλ  εγγπήζεσλ 69.077  66.877  

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε € 802.358  364.008  

Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 5.773.031  4.128.852  

Δπηθνπξηθά ηακεία 26.988  15.173  

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα (0) 0  

Ηαηξνί (ππνρξεώζεηο) 8.089.081  8.076.064  

  16.177.777  14.279.736  
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5.23 Βξαρππξόζεζκεο πξνβιέςεηο 
 
Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις έχουν ως εξής: 
 

Όκηινο     

Βξαρππξόζεζκεο πξνβιέςεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Πξνβιέςεηο γηα εμαηξεηηθνύο θηλδύλνπο θαη έθηαθηα έμνδα 310.811  312.311  

  310.811  312.311  

 
Δηαηξεία     

Βξαρππξόζεζκεο πξνβιέςεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Πξνβιέςεηο γηα εμαηξεηηθνύο θηλδύλνπο θαη έθηαθηα έμνδα 250.000  250.000  

  250.000  250.000  

 
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.  
 
ωρευτικά έχουν υπολογιστεί οι εξής προβλέψεις: 
 

Όκηινο     

Καηεγνξία πξνβιέςεσλ 2012 2011 

Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο ζπκκεηνρώλ 2.219.804 2.159.646 

Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε αλαιώζηκσλ πιηθώλ 2.432.245 932.245 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο 2.461.824 1.035.824 

Πξνβιέςεηο γηα γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 273.053 273.397 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεώζηεο δηάθνξνπο 4.263.366 4.127.550 

Πξνβιέςεηο γηα ρξεσζηηθνύο κεηαβαηηθνύο ινγαξηαζκνύο 397.780 397.780 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 646.811 648.311 

Πξνβιέςεηο γηα θνξνινγηθνύο ειέγρνπο 310.811 312.311 

  13.005.693 9.887.064 

 
Δηαηξεία     

Καηεγνξία πξνβιέςεσλ 2012 2011 

Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο ζπκκεηνρώλ 2.219.804 2.159.646 

Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε αλαιώζηκσλ πιηθώλ 2.432.245 932.245 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο 2.234.967 958.967 

Πξνβιέςεηο γηα γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 214.861 214.861 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεώζηεο δηάθνξνπο 4.263.366 4.126.238 

Πξνβιέςεηο γηα ρξεσζηηθνύο κεηαβαηηθνύο ινγαξηαζκνύο 397.780 397.780 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 623.614 623.614 

Πξνβιέςεηο γηα θνξνινγηθνύο ειέγρνπο 250.000 250.000 

  12.636.636 9.663.351 

 
 

5.24 Πσιήζεηο 
Οι πωλήσεις του ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Πσιήζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ 115.661.252  89.315.171  

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 2.251.445  1.361.064  

Δπηζηξνθέο / εθπηώζεηο (19.602.579) (19.928.530) 

  98.310.117  70.747.705  

 
Δηαηξεία     

Πσιήζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ 115.524.726  89.061.344  

Δθπηώζεηο πσιήζεσλ (17.401.805) (18.773.275) 

  98.122.921  70.288.069  
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5.25 Κόζηνο Πσιεζέλησλ 
 
Σο κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 31/12/2012 31/12/2011 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 24.927.045  22.968.787  

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 13.822.907  10.937.565  

Παξνρέο ηξίησλ 4.765.295  4.403.990  

Φόξνη - Σέιε 988.646  195.471  

Γηάθνξα έμνδα 16.900.417  5.848.821  

Απνζβέζεηο παγίσλ 6.317.576  7.627.750  

Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 0  122.794  

Αλάισζε απνζεκάησλ / πιηθώλ 17.556.724  13.894.277  

Ηδηνπαξαγσγή θαη βειηηώζεηο παγίσλ (42.576) (44.493) 

  85.236.035  65.954.962  

 
Δηαηξεία     

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 31/12/2012 31/12/2011 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 24.471.317  22.470.029  

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 14.419.586  10.973.219  

Παξνρέο ηξίησλ 5.108.593  4.751.507  

Φόξνη - Σέιε 967.262  177.792  

Γηάθνξα έμνδα 22.563.753  10.038.619  

Απνζβέζεηο παγίσλ 6.250.061  7.573.407  

Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 0  122.794  

Αλάισζε απνζεκάησλ 11.470.641  9.779.270  

Ηδηνπαξαγσγή θαη αμία θαηαζηξαθέλησλ αθαηάιιεισλ απνζεκάησλ (42.576) (44.493) 

  85.208.636  65.842.144  

 

5.26 Λνηπά Έζνδα 
 
Σα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Λνηπά Έζνδα 31/12/2012 31/12/2011 

Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο 6.224.453  340.234  

Πξνκήζεηεο - Μεζηηείεο 502.389  29.786  

Δλνίθηα θηηξίσλ -ηερληθώλ έξγσλ 618.208  724.390  

Δηδηθέο επηρνξεγήζεηο επηδνηήζεηο 317.436  0  

Έθηαθηα θέξδε 24.908  51  

Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 1.845  27  

Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 86.394  132.966  

ύλνιν 7.775.632  1.227.454  

 
Δηαηξεία     

Λνηπά Έζνδα 31/12/2012 31/12/2011 

Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο 6.224.453  340.234  

Αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε απνζεκάησλ 0  14.080  

Πξνκήζεηεο - Μεζηηείεο 502.389  29.786  

Δλνίθηα θηηξίσλ -ηερληθώλ έξγσλ 642.208  752.390  

Δηδηθέο επηρνξεγήζεηο επηδνηήζεηο 317.436  0  

Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα  86.014  132.411  

Έθηαθηεο θέξδε / έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 24.908  27  

  7.797.408  1.268.928  
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5.27 Έμνδα αλάπηπμεο / δηάζεζεο 
 
Σα έξοδα ανάπτυξης / διάθεσης έχουν ως εξής: 
 

Όκηινο     

Έμνδα αλάπηπμεο / δηάζεζεο 31/12/2012 31/12/2011 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 602.229 554.918 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 333.957 264.248 

Παξνρέο ηξίησλ 115.128 106.399 

Φόξνη - Σέιε 23.885 4.723 

Γηάθνξα έμνδα 408.308 141.306 

Απνζβέζεηο παγίσλ 152.631 184.284 

Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 0 2.967 

  1.636.138  1.258.844  

 
Δηαηξεία     

Έμνδα αλάπηπμεο  31/12/2012 31/12/2011 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 591.219 542.868 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 348.372 265.109 

Παξνρέο ηξίησλ 123.422 114.795 

Φόξνη - Σέιε 23.369 4.295 

Γηάθνξα έμνδα 545.133 242.530 

Απνζβέζεηο παγίσλ 150.999 182.971 

Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 0 2.967 

  1.782.514  1.355.535  

 

5.28 Έμνδα δηνίθεζεο 
 
Σα έξοδα διοίκησης του ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Έμνδα Γηνίθεζεο 31/12/2012 31/12/2011 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 654.597 603.172 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 362.997 287.226 

Παξνρέο ηξίησλ 125.139 115.651 

Φόξνη - Σέιε 25.962 5.133 

Γηάθνξα έμνδα 443.813 153.593 

Απνζβέζεηο παγίσλ 165.903 200.309 

Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 0 3.225 

  1.778.411  1.368.308  

 
Δηαηξεία     

Έμνδα Γηνίθεζεο 31/12/2012 31/12/2011 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 642.629 590.074 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 378.666 288.162 

Παξνρέο ηξίησλ 134.154 124.777 

Φόξνη - Σέιε 25.401 4.669 

Γηάθνξα έμνδα 592.536 263.619 

Απνζβέζεηο παγίσλ 164.130 198.881 

Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 0 3.225 

ύλνιν 1.937.515  1.473.408  
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5.29 Λνηπά Έμνδα 
 
Σα λοιπά έξοδα του ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Λνηπά Έμνδα  31/12/2012 31/12/2011 

Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα  6.264.076  173.742  

Έθηαθηεο δεκίεο 60.795  44.493  

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 1.721.663  1.312  

Λνηπέο έθηαθηεο Πξνβιέςεηο 1.560.158  0  

Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 4.213  1.744  

  9.610.905  221.292  

 
 

Δηαηξεία     

Λνηπά Έμνδα  31/12/2012 31/12/2011 

Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα  6.261.020  150.794  

Έθηαθηεο δεκίεο 46.351  44.493  

Λνηπέο έθηαθηεο Πξνβιέςεηο 1.560.158  0  

Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 200  0  

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 1.411.816  1.312  

  9.279.545  196.599  

 

5.30 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 
 
Σα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 
Όκηινο     

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 31/12/2012 31/12/2011 

Λνηπνί πηζησηηθνί ηόθνη 56.039  176.796  

  56.039  176.796  

 

 
Δηαηξεία     

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 31/12/2012 31/12/2011 

Πηζησηηθνί ηόθνη 55.909  176.478  

Έζνδα ζπκκεηνρώλ 0  0  

  55.909  176.478  

 

5.31 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 
 
Σα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 31/12/2012 31/12/2011 

Σόθνη θαη έμνδα ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 133.762  137.390  

Σόθνη θαη έμνδα νκνινγηαθώλ δαλείσλ 896.929  1.004.219  

Σόθνη θαη έμνδα ινηπώλ βξαρππξόζεζκσλ ηξαπεδηθώλ 
ρξεκαηνδνηήζεσλ 

2.099.853  1.322.593  

Πξνκήζεηεο εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 3.014  2.604  

  3.133.559  2.466.806  

 
Δηαηξεία     

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 31/12/2012 31/12/2011 

Σόθνη θαη έμνδα νκνινγηαθώλ δαλείσλ 896.929  1.004.219  

Σόθνη θαη έμνδα ινηπώλ βξαρππξόζεζκσλ ηξαπεδηθώλ 
ρξεκαηνδνηήζεσλ 

2.094.311  1.313.797  

Πξνκήζεηεο εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 3.014  2.604  

  2.994.254  2.320.619  
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 5.32 Φόξνη 
 
Οι φόροι για τον όμιλο και τη εταιρεία αναλύονται ως εξής: 
 

Όκηινο     

Φόξνη 31/12/2012 31/12/2011 

Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θόξνη βάζεη Δ.Λ.Π. 3.237.910 1.914.841 

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία (701.784) 276.999 

ύλνιν 2.536.126 2.191.840 

Ανάλσση αναβαλλόμενης υορολογίας:     

Δπίδξαζε από αιιαγή ζπληειεζηώλ απόζβεζεο (251.894) (63.086) 

Δπίδξαζε από ινγηζκό ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ 284.764 458.266 

Δπίδξαζε από αλαπξνζαξκνγή απνηηκήζεσλ 0 0 

Δπίδξαζε από ινγηζκό πξνβιέςεσλ (739.766) (33.523) 

Δπίδξαζε από δηαγξαθή εμόδσλ εγθαηάζηαζεο 4.812 4.806 

Δπίδξαζε από αιιαγή ζπληειεζηή θνξνινγίαο 0 (105.772) 

Λνηπέο επηδξάζεηο 300 16.307 

ύλνιν (701.784) 276.999  

 

 
Δηαηξεία     

Φόξνη 31/12/2012 31/12/2011 

Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί βάζεη ΔΛΠ 3.164.031 1.822.672  

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία (672.832) 276.107  

  2.491.199  2.098.779  

Αναβαλλόμενη υορολογία ποσ αναλύεται:     

Δπίδξαζε από αιιαγή ζπληειεζηώλ απόζβεζεο (247.971) (61.358) 

Δπίδξαζε από ινγηζκό ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ 284.764 458.266  

Δπίδξαζε από αλαπξνζαξκνγή απνηηκήζεσλ 0 0  

Δπίδξαζε από ινγηζκό πξνβιέςεσλ (709.835) (33.523) 

Δπίδξαζε από δηαγξαθή εμόδσλ εγθαηάζηαζεο 210  0  

Δπίδξαζε από αιιαγή ζπληειεζηή θνξνινγίαο 0  (103.586) 

Λνηπέο επηδξάζεηο 0  16.307  

ύλνιν (672.832) 276.107  

 

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

 
Όκηινο       

Αλάιπζε θόξσλ βάζεη ΔΛΠ 31/12/2012 31/12/2011 εκεηώζεηο 

Φόξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο 2.960.949  27.086  Βάζεη ηνπ Ν. 2238/94 

Λνηπνί θόξνη βάζεηο ΔΛΠ 159.109  1.704.112  Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη 

Υξήζε πξόβιεςεο θνξνινγηθώλ ειέγρσλ 0  0  Υξήζε ζρεκαηηζκέλεο πξόβιεςεο πξνεγνύκελσλ εηώλ 

Έθηαθηε εηζθνξά 0  0  Βάζεη ηνπ Ν. 3845/2010 

Φόξνο πεξαίσζεο 0  0  Βάζεη ηνπ Ν. 3888/2010 

Φόξνο Αθίλεηεο πεξηνπζίαο / ΔΣΑΚ 117.851  183.643  Φόξνο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο λνκηθώλ πξνζώπσλ 

  3.237.910  1.914.841    

 
 

Δηαηξεία       

Αλάιπζε θόξσλ βάζεη ΔΛΠ 31/12/2012 31/12/2011 εκεηώζεηο 

Φόξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο 2.891.601  27.086  Βάζεη ηνπ Ν. 2238/94 

Λνηπνί θόξνη βάζε ΔΛΠ 159.109  1.616.474  Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη 

Υξήζε πξόβιεςεο θνξνινγηθώλ ειέγρσλ 0  0  Υξήζε ζρεκαηηζκέλεο πξόβιεςεο πξνεγνύκελσλ εηώλ 

Έθηαθηε εηζθνξά 0  0  Βάζεη ηνπ Ν. 3845/2010. 

Φόξνο Αθίλεηεο πεξηνπζίαο / ΔΣΑΚ 113.321  179.113  Φόξνο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο λνκηθώλ πξνζώπσλ 

  3.164.031  1.822.672    
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6. ΆΛΛΔ ΓΝΩΣΟΠΟΙΉΔΙ 

6.1 Κέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή 
 
Οι υπολογισμοί των βασικών κερδών/(ζημιών) ανά μετοχή μετά τους φόρους των κοινών μετοχών, 
για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εμφανίζονται στη συνέχεια. 
 

 Παράμετροι υπολογισμού αριθμητών κλάσματος υπολογισμού κερδών/ζημιών ανά 
μετοχή 

 
    Παξνύζα ρξήζε Πξνεγνύκελε ρξήζε 

    Ο Όκηινο Mεηξηθή Ο Όκηινο Mεηξηθή 

Α. Αξηζκεηέο βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή 
   

  

  
Κέξδε κεηά ηνπο θόξνπο ζπλερηδόκελσλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

2.210.615 2.282.574 (1.310.096) (1.553.609) 

Μείνλ: 
Μεξίζκαηα πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ πνπ αθνξνύλ ηε 
ρξήζε 

- - - - 

Μείνλ: Εεκηέο από εμαγνξέο πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ - - - - 

Μείνλ: 
Εεκηέο από πξόσξε κεηαηξνπή πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ 
ζε θνηλέο 

- - - - 

  Βαζηθά θέξδε θνηλώλ κεηνρώλ 2.210.615 2.282.574 (1.310.096) (1.553.609) 

 
 Παράμετροι υπολογισμού παρανομαστών κλάσματος υπολογισμού κερδών/ζημιών ανά 

μετοχή 
 

    Παξνύζα ρξήζε Πξνεγνύκελε ρξήζε ηαζκηζκέλε ηηκή 

    
Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Μέξεο 
Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Μέξεο 
Παξνύζα 

Υξήζε 
Πξνεγνύκελε 

ρξήζε 

Α. Παξνλνκαζηήο βαζηθώλ θεξδώλ αλά κεηνρή             

  
Αξηζκόο Κνηλώλ Μεηνρώλ Έλαξμεο (ρσξίο εθείλεο 
πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα αλάθιεζεο) 

2.777.300 365 2.777.300 365 2.777.300 2.777.300 

Α1 Απμήζεηο 
     

  

  Αύμεζε κε κεηξεηά - -   - - - 

  Μεηαηξνπή νκνινγηώλ ζε θνηλέο κεηνρέο - - - - - - 

  Κεθαιαηνπνίεζε ππνρξεώζεσλ - - - - - - 

  Απμήζεηο ζε είδνο - - - - - - 

  Έλαληη παξνρήο ππεξεζηώλ (Stock Options) - - - - - - 

  πλελώζεηο  - - - - - - 

  
Έθδνζε ινηπώλ πεξηπηώζεσλ θνηλώλ κεηνρώλ 
ππό αίξεζε κε εθπιεξσζε ησλ όξσλ (Options) 

  - - - - - 

  
Καηάξγεζε δηθαηώκαηνο αλάθιεζεο, γηα θνηλέο 
κεηνρέο πνπ είραλ απηό ην δηθαίσκα 

- - - - - - 

Α2 Μεηώζεηο κε θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο 
     

  

  Μεηώζεηο θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο - - - - - - 

Α3 
Μεηαβνιή κεηνρώλ ρσξίο κεηαβνιή ησλ 
πόξσλ      

  

  
Αύμεζε θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε 
απνζεκαηηθώλ 

        - - 

  Μείσζε θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκό δεκηώλ - - - - - - 

  Αύμεζε θεθαιαίνπ κε δσξεάλ δηαλνκή κεηνρώλ - - - - - - 

  
Μείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ 
(Split) 

- - - - - - 

  
Αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρώλ 
(Reverse Split) 

- - - - - - 

  
ύλνιν Μέζσλ ηαζκηζκέλσλ Κνηλώλ 
Μεηνρώλ 

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. 

 
  ύλνιν Γξαζηεξηνηήησλ Παξνύζα ρξήζε Πξνεγνύκελε ρξήζε 

    Όκηινο Mεηξηθή Όκηινο Mεηξηθή 

Α Βαζηθά Κέξδε αλά Μεηνρή         

  Βαζηθά Κέξδε Κνηλώλ Μεηνρώλ 2.210.615 2.282.574 (1.310.096) (1.553.609) 

  Μέζεο ζηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο 2.777.300 2.777.300 2.777.300 2.777.300 

  Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή 0,7960 0,8219 (0,4717) (0,5594) 

 
  πλερηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ   

    
01.01 - 

31.12.2012 

Α Βαζηθά Κέξδε αλά Μεηνρή   

  Βαζηθά Κέξδε Κνηλώλ Μεηνρώλ 2.368.842 

  Μέζεο ζηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο 2.777.300 

  Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή 0,8529 

     Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο   

    
01.01 - 

31.12.2012 

Α Βαζηθά Κέξδε αλά Μεηνρή   

  Βαζηθά Κέξδε Κνηλώλ Μεηνρώλ (158.227) 

  Μέζεο ζηαζκηζκέλεο θνηλέο κεηνρέο 20.000 

  Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (7,9113) 

 

 

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

Δίδνο ηίηισλ θεθαιαίνπ 
(κεηνρώλ) 

Λήμε ρξήζεο Έλαξμε ρξήζεο 

Αξηζκόο 
ηίηισλ 

Ολνκαζηηθή 
αμία 

Αμία 
θεθαιαίνπ 

Αξηζκόο 
ηίηισλ 

Ολνκαζηηθή 
αμία 

Αμία 
θεθαιαίνπ 

Κνηλέο κεηνρέο 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 Μεηαβνιέο ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηδίσλ θεθαιαίσλ 
 
Οι μεταβολές στην περίοδο για όλους τους λογαριασμούς της καθαρής θέσης, εμφανίζονται στην 
παρ. 1.3 (Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων). 

 
6.4 πκθσλία ξνώλ κε δηαζέζηκα θαη αλάιπζε δηαζεζίκσλ 
 
Η συνοπτική συμφωνία ανάμεσα στις ταμειακές ροές κατά κατηγορία και στη μεταβολή των 
ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων, εμφανίζεται στη συνέχεια. 
 

Όκηινο      

Δίδνο Ρνώλ 2012 2011 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα έλαξμεο 4.801.047 5.846.070 

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 11.341.824 7.986.455 

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο (2.516.450) (3.802.195) 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Γξαζηεξηόηεηεο (8.688.957) (5.229.283) 

ύλνιν Σακεηαθώλ Ρνώλ  136.417 (1.045.023) 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα ιήμεο 4.937.464 4.801.046 
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Δηαηξεία     

Δίδνο Ρνώλ 2012 2011 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα έλαξμεο 4.637.114 5.707.425 

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 11.561.505 7.924.686 

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο (2.695.793) (4.087.090) 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Γξαζηεξηόηεηεο (8.648.957) (4.907.907) 

ύλνιν Σακεηαθώλ Ρνώλ  216.755 (1.070.311) 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα ιήμεο 4.853.869 4.637.114 

 
 

Όκηινο       

 Γηαζέζηκα 31/12/2012 31/12/2011   
Αηηηνιόγεζε πεξίιεςεο ηακεηαθώλ 
δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ 

Σακείν νκίινπ 79.101 40.149 
 

Μεηξεηά 

Καηαζέζεηο όςεσο 3.858.362 1.760.897 
 

Φύζε ζηνηρείνπ - Άκεζε ξεπζηνπνίεζε. 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 1.000.000 3.000.000 
 

Φύζε ζηνηρείνπ - Άκεζε ξεπζηνπνίεζε. 

  4.937.463 4.801.047     

 
 
 

    Δηαηξεία       

  Γηαζέζηκα 31/12/2012 31/12/2011   
Αηηηνιόγεζε πεξίιεςεο ηακεηαθώλ 
δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ 

Σακείν εηαηξείαο 77.348 35.546 
 

Μεηξεηά 

Καηαζέζεηο όςεσο 3.776.521 1.601.568 
 

Φύζε ζηνηρείνπ - Άκεζε ξεπζηνπνίεζε. 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 1.000.000 3.000.000 
 

Φύζε ζηνηρείνπ - Άκεζε ξεπζηνπνίεζε. 

  4.853.868 4.637.114     
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6.5 Αλάιπζε Δμόδσλ θαη’ είδνο 
 
την κατάσταση συνολικών εσόδων (ή αποτελεσμάτων χρήσης), τα έξοδα εμφανίζονται κατά 
λειτουργία. τη συνέχεια γίνεται ανάλυση των εξόδων κατά είδος. 
  

Όκηινο      

Έμνδα θαηά είδνο 
1/1 - 

31/12/2012 
1/1 - 

31/12/2011 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 26.183.871 24.126.877 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 14.519.860 11.489.039 

Παξνρέο ηξίησλ 5.005.562 4.626.040 

Φόξνη - ηέιε 1.038.494 205.327 

Γηάθνξα έμνδα 17.752.538 6.143.720 

Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 3.133.559 2.466.806 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 6.636.109 8.012.342 

Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 0 128.985 

  74.269.994 57.199.136 

  
Δηαηξεία     

Έμνδα θαηά είδνο 
1/1 - 

31/12/2012 
1/1 - 

31/12/2011 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 25.705.165 23.602.972 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 15.146.624 11.526.490 

Παξνρέο ηξίησλ 5.366.169 4.991.078 

Φόξνη - ηέιε 1.016.032 186.756 

Γηάθνξα έμνδα 23.701.421 10.544.768 

Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 2.994.254 2.320.619 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 6.565.190 7.955.260 

Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 0 128.985 

  80.494.853 61.256.929 

 

6.6 Αλάιπζε Δζόδσλ θαη’ είδνο 
 
Σα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 18, που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, 
αναλύονται κατά κατηγορία ως εξής: 
 

Όκηινο 

Έζνδα θαηά θαηεγνξία 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011 

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 50.671 205.809 

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ 98.259.446 70.541.896 

Έζνδα από επηρνξεγήζεηο θαη πξόζζεηα έζνδα 
πσιήζεσλ 317.436 0 

Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο 6.224.453 340.234 

Πξνκήζεηεο 502.389 29.786 

Δλνίθηα θηηξίσλ -ηερληθώλ έξγσλ 618.208 724.390 

Πηζησηηθνί ηόθνη 56.039 176.796 

Κέξδε από εθπνίεζε ελζώκαησλ παγίσλ 24.908 0 

Αζθαιηζηηθέο απνδεκηώζεηο 0 0 

Λνηπά έζνδα 86.394 133.044 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0 

Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 1.845 0 

  106.141.788 72.151.955 

Λνγαξηαζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ηα πην πάλσ έζνδα ζηα απνηειέζκαηα 

Πσιήζεηο 98.310.117 70.747.705 

Λνηπά έζνδα 7.775.632 1.227.454 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 56.039 176.796 

  106.141.788 72.151.955 
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Δηαηξεία 

Έζνδα θαηά θαηεγνξία 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011 

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 0 0 

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ 98.122.921 70.288.069 

Έζνδα από επηρνξεγήζεηο 317.436 0 

Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο 6.224.453 340.234 

Πξνκήζεηεο 502.389 29.786 

Δλνίθηα θηηξίσλ -ηερληθώλ έξγσλ 642.208 752.390 

Πηζησηηθνί ηόθνη 55.909 176.478 

Έζνδα ζπκκεηνρώλ 0 0 

Κέξδε από εθπνίεζε ελζώκαησλ παγίσλ 24.908 0 

Αζθαιηζηηθέο απνδεκηώζεηο 0 14.080 

Λνηπά έζνδα 86.014 132.438 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0 

Έζνδα από ρξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 0 0 

  105.976.237 71.733.475 

Λνγαξηαζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ηα πην πάλσ έζνδα ζηα απνηειέζκαηα 

Πσιήζεηο 98.122.921 70.288.069 

Λνηπά έζνδα 7.797.408 1.268.928 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 55.909 176.478 

  105.976.237 71.733.475 

 

6.7 Δκπξάγκαηα βάξε 
 
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της μητρικής εταιρείας.  
Σα εμπράγματα βάρη του ομίλου (από σύναψη δανείου θυγατρικής εταιρείας) αναλύονται κατά την 
31.12.2012 ως εξής. 

Όκηινο 

Καηεγνξία Δλζώκαησλ Παγίσλ Αμία βαξώλ Δίδε βαξώλ Τπνρξεώζεηο πνπ θαιύπηνπλ 

Γήπεδα - νηθόπεδα 4,4 εθ. € Δμαζθάιηζε ππνρξεώζεσλ Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 

 
6.8 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο 
 

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις πέραν των προβλέψεων που ήδη έχουν σχηματιστεί.  
 

6.9 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 
 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής εταιρείας καθώς και των εταιρειών του Ομίλου 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

Δπσλπκία Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

ΠΔΡΔΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Α.Δ. 2008 – 2010 

ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ Α.Δ. Τπό εθθαζάξηζε 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ Α.Δ. Τπό εθθαζάξηζε 

GROUP MEDICAL PURCHASING Δ.Π.Δ. 2007 - 2010 

AKTAION A.E. 2010  

 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενους φόρους από έλεγχο, βάσει εκτιμήσεων 
που στηρίζονται σε προηγούμενους ελέγχους. ωρευτικά οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί σε 
επίπεδο ομίλου και μητρικής εταιρείας για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται σε 310 
χιλ. € και 250 χιλ. € περίπου αντίστοιχα.  
 
Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο 
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έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν μέχρι την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 

6.10 Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 
 
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. 
 

Όκηινο 

  31/12/2012 

ύλνιν έληνθσλ ππνρξεώζεσλ 42.528.562 

Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα  4.937.463 

Καζαξόο δαλεηζκόο  37.591.098 

Ίδηα θεθάιαηα  91.716.629 

πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα  129.307.727 

ρέζε Καζαξνύ Γαλεηζκνύ / πλνιηθά θεθάιαηα 29,07% 

ρέζε Ηδίσλ θεθαιαίσλ / πλνιηθά θεθάιαηα 70,93% 

    

Δηαηξεία 

  31/12/2012 

ύλνιν έληνθσλ ππνρξεώζεσλ 39.444.093 

Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα  4.853.868 

Καζαξόο δαλεηζκόο  34.590.225 

Ίδηα θεθάιαηα  90.968.665 

πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα  125.558.889 

ρέζε Καζαξνύ Γαλεηζκνύ / πλνιηθά θεθάιαηα 27,55% 

ρέζε Ηδίσλ θεθαιαίσλ / πλνιηθά θεθάιαηα 72,45% 
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6.11 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
 
Σα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά 
την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
 

 
Όκηινο Δηαηξεία 

  31/12/2012 31/12/2011 

Με θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ     

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  -   -  

 
 -   -  

Κπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ     

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 50.399.479 52.089.787 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα 4.937.463 4.853.868 

 
55.336.943 56.943.656 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 
πξνζδηνξηδόκελεο ζηελ εύινγε αμία κέζσ ηεο 
θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ  -   -  

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ζην 
απνζβεζκέλν θόζηνο 25.569.547 22.775.761 

 
25.569.547 22.775.761 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ζην 
απνζβεζκέλν θόζηνο 66.245.181 67.628.273 

  66.245.181 67.628.273 

 
6.12 Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 
 
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.  
Σο 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, 

 χεδιασμός 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. 

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

 υναλλαγματικός κίνδυνος 
Δεν 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.  
Σο 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 επιτοκίου 
Η πολιτική του ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή του στον κίνδυνο ταμειακών ροών 
επιτοκίου όσον αφορά τη χρηματοδότησή του. Σην 31η Δεκεμβρίου 2012, ο όμιλος είναι 
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εκτεθειμένος μόνο στις μεταβολές του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό. Οι 
μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας διέπονται από όρους σταθερού 
μακροχρόνιου spread, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μεταβολής των περιθωρίων 
ασφαλίστρων κινδύνου.    
 

  Δηαηξεία Όκηινο 

Μεηαβνιή κέζνπ επηηνθίνπ (+200 κνλάδεο) 2% 2% 

Δπίδξαζε ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 788.882 850.571 

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο  -788.882 -850.571 

     Δηαηξεία Όκηινο 

Μεηαβνιή κέζνπ επηηνθίνπ (-200 κνλάδεο) -2% -2% 

Δπίδξαζε ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -788.882 -850.571 

Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο  788.882 850.571 

 
 Ανάλυση πιστωτικού 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: 
 

 
Όκηινο Δηαηξεία 

  31/12/2012 31/12/2012 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 4.937.463 4.853.868 

Απαηηήζεηο έλαληη πειαηώλ θαη ινηπέο απαηηήζεηο  54.552.254 55.997.489 

  59.489.717 60.851.357 

 
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.  
Σα 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 31.12.2012 αναλύονται χρονικά ως εξής: 

 

 
        

  Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο 

  
εληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε 

αξγόηεξν από 5 
έηε 

Μαθξνπξόζεζκνο Γαλεηζκόο     18.206.000  -  

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 18.896.353 9.661.398 12.029.757  -  

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 3.750.000 12.918.332    -  

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 670.550 687.289 3.211.922  -  

  23.316.903 23.267.019 33.447.679 0 
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6.13 πλδεδεκέλα κέξε 
 

Σα ποσά των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 είναι τα 
εξής: 
 

Δηαηξεία ρέζε πκκεηνρήο 

Πσιήζεηο 

Αγαζώλ θαη 

Τπεξεζηώλ 

Λνηπά 

Έζνδα θαη 

Έζνδα 

πκκεηνρώλ

Αγνξέο 

Αγαζώλ θαη 

Τπεξεζηώλ

Λνηπέο 

Γαπάλεο 
Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ Α.Δ. Θπγαηξηθή  - 0 50.783,49  - 226.066 47.724

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ Α.Δ. Θπγαηξηθή  -  -  -  - 524.582  - 

SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED Θπγαηξηθή  -  -  -  - 90.972 392.000

METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD Θπγαηξηθή  -  - 661.234 0  - 

GROUP MEDICAL PURCHASING Δ.Π.Δ. Θπγαηξηθή  -  - 6.590.665  - 175.121 8.865.865

AKTAION A.E. Θπγαηξηθή  - 24.000 400.904,88  - 831.302 241.393

IONIS DEVELOPMENT AE Λνηπά ζπλ δεδεκέλ α Μέξε  -  - 3.570.019,79  -  -  - 

ΣΔΟΓΟΜΖ ΑΚΣΔ Λνηπά ζπλ δεδεκέλ α Μέξε  -  - 0  -  -  - 

ΜΔΣΟΥΟΗ (κεξίζκαηα πιεξσηέα) Μέηνρνη  -  -  -  - 155.199 408.391

ύλνιν 0 24.000 10.612.373 661.234 2.003.242 9.955.373  
 

Πεξηγξαθή  Όκηινο Δηαηξεία 

 - πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ δηνίθεζεο 348.287 300.629 

 - Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο 155.199 155.199 

 - Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο  -   -  

 
6.14 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 
Δεν συνέβησαν 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. 

 

6.15 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου και της εταιρείας στην κλειόμενη και την 
προηγούμενη χρήση έχει ως εξής: 
 

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ: 31/12/2011 31/12/2011 

Όκηινο 913 859  

Δηαηξεία 896  843  

 

6.16 Πξνηεηλόκελν Μέξηζκα 
 
Για τη χρήση 2012 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρεία θα προτείνει προς την Γενική υνέλευση 
των μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,54 € ανά μετοχή. 
 

6.17 Γεκνζίεπζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 
Με βάση την Κοινή Τπουργική Απόφαση των Τπουργών 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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ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ. 43858/102/Β/99/128 - ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ 4462 79 07 000

Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ 9 & Δι. Βεληδέινπ 1 Ν. Φάιεξν

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ

από 1 Ιανοσαρίοσ 2012 έως 31 Δεκεμβρίοσ 2012

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Αξκόδηα Τπεξεζία: Αληηπεξηθέξεηα Πεηξαηώο - Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Σκήκα Δκπνξίνπ

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.metropolitan-hospital.gr

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Πξόεδξνο: Θενραξάθεο Βαζίιεηνο

Αληηπξόεδξνο: Κνύκπαο Γεώξγηνο

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: ππξίδεο Γεκήηξηνο

Μέιε: Γεσξγάλαο Γεώξγηνο, Γηαινύξεο Μηραήι, Ζιηόπνπινο Ησάλλεο, Θξνπβάιαο Παλαγηώηεο

Μπαράο Μάξηνο, Παλαγόπνπινο Πεξηθιήο, Ρνιόγεο Γεκήηξηνο, Σζάηζνο Αιέμαλδξνο

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο: Υξπζαλζνπνύινπ Μαξίλα

Διεγθηηθή Δηαηξεία: Grant Thornton

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ:      Γλώκε κε εμαίξεζε

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011

ύλνιν
Γηαθνπείζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

πλερηδόκελεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 128.764.077   132.482.079   124.821.115 128.497.207   Κύθινο εξγαζηώλ 98.310.117 75.008 98.235.110 70.747.705 98.122.921 70.288.069

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα -                        -                        -                        -                        Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 13.074.083 34.790 13.039.292 4.792.743 12.914.285 4.445.925

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.423.730       2.769.349       2.391.325 2.704.520       Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 7.824.261 (161.306)                7.985.567 3.171.753 7.712.118 2.689.311

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 162.056          163.591          1.140.137 1.024.495       Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 4.746.741         (161.375)                4.908.116 881.744 4.773.774 545.170

Απνζέκαηα 2.906.153       4.200.108       2.728.228 4.028.076       Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 2.210.615         (158.227)                2.368.842             (1.310.096)     2.282.574 (1.553.609)     

Απαηηήζεηο από πειάηεο 46.706.457     33.314.596     46.601.290 32.930.881     Καηαλέκνληαη ζε :

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 15.396.889     19.089.936     16.863.696 20.351.014     Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ 2.210.615        (158.227)                2.368.842            (1.310.096)     2.282.574      (1.553.609)     

Δλεξγεηηθά ζηνηρεία δηαθνπηόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 1.172.828       1.132.074       -                        -                        Μη ελέγσοςζερ ζςμμεηοσέρ -                        -                              -                            -                      -                       -                      

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 197.532.190 193.151.733 194.545.791 189.536.195 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -                         -                               -                             -                       -                       -                       

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) 2.210.615         (158.227)                2.368.842             (1.310.096)     2.282.574       (1.553.609)     

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Καηαλέκνληαη ζε :

Μεηνρηθό Κεθάιαην 83.319.000     83.319.000     83.319.000     83.319.000     Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ 2.210.615        (158.227)                2.368.842            (1.310.096)     2.282.574      (1.553.609)     

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 8.397.752       6.105.280       7.649.665       5.343.986       Μη ελέγσοςζερ ζςμμεηοσέρ -                        -                              -                            -                      -                       -                      

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 91.716.752     89.424.280     90.968.665     88.662.986     

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) (123)                 (123)                 - -                        Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 0,7960              (7,9113)                   0,8529                  (0,4717)           0,8219            (0,5594)           

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β) 91.716.629     89.424.157     90.968.665     88.662.986     Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή –(ζε €)  -  -  -  - 0,5401             - 

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 20.999.785     27.098.224     18.206.000     24.470.000     

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 5.954.257       8.081.770       5.936.094       8.032.745       14.460.370 (141.474)                14.601.844 11.184.096 14.277.308 10.644.571

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 16.959.015     17.621.223     16.668.332     17.158.432     

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 61.250.733     50.304.139     62.766.701     51.212.032     

ύλνιν ππνρξεώζεσλ από δηαθνπηόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 651.770          622.220          -                        -                        

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 105.815.561   103.727.576   103.577.127   100.873.209   

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 197.532.190   193.151.733   194.545.791   189.536.195   

1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από απαηηήζεηο 96.443.519 75.464.691 95.953.992 74.631.872

Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο, θιπ. (81.624.840)     (64.586.384)           (81.125.803)         (64.015.111)   

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθώλ) θόξσλ (372.538)           (425.046)                (272.430)               (371.455)         

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο Σόθνη πιεξσζέληεο (3.100.079)       (2.466.806)             (2.994.254)           (2.320.619)     

(01.01.2012 θαη 01.01.2011 αληίζηνηρα) 89.424.157 91.950.915 88.662.986 91.430.802 Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο (4.237)               -                               

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 2.210.615       (1.310.096)      2.282.574       (1.553.609)      ύλνιν εηζξνώλ / εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 11.341.824      7.986.455              11.561.505          7.924.686       

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (5.388)              (392.508)         (3.982)              (390.053)         

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -                        (777.644)         -                        (777.644)         Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ -                        -                        -                        -                        Πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (2.617.180)       (3.981.358)             (2.614.769)           (3.957.627)     

Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 87.245             (46.510)           27.086             (46.510)            Δηζπξάμεηο από πώιεζε ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 44.691              2.367                      38.867                  809                  

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από πώιεζε (αγνξά) ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θιπ -                         -                               (175.800)               (306.750)         

(31.12.2012 θαη 31.12.2011 αληίζηνηρα) 91.716.629 89.424.157 90.968.665 88.662.986 Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από πώιεζε (αγνξά) επελδπηηθώλ ηίηισλ (κεηνρώλ, αμηόγξαθσλ) -                         -                               -                             -                       

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 56.039 176.796                  55.909 176.478

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα -                         -                               -                             -                       

Δηζπξάμεηο από επηρνξεγήζεηο παγίσλ -                         -                               -                             -                       

1. Γελ ζεκεηώζεθε κεηαβνιή ζηηο ινγηζηηθέο κεζόδνπο ή ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο -                         -                               

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (2.516.450)       (3.802.195)             (2.695.793)           (4.087.090)     

2. Γελ έιαβαλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2012 εηαηξηθά γεγνλόηα όπσο εμαγνξά, ζπγρώλεπζε άιιεο εηαηξίαο ή θιάδνπ, απόζρηζε θιάδνπ, Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ή αλαδηάξζξσζε. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία "Γηαγλσζηηθό Καξδηνινγηθό Κέληξν Πεηξαηά ΑΔ" ηειεί ππό εθθαζάξηζε από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012. Σα ζηνηρεία Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ -                         -                               -                             -                       

απνηειεζκάησλ ρξήζεο (1.1 - 31.12.2012) ηεο ελ ιόγσ ζπγαηξηθήο παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα σο δηαθνπηόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (3.982)               (390.053)                (3.982)                   (390.053)         

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα /αλαιεθζέληα δάλεηα 1.335.000 9.388.432              1.335.000 9.388.432       

3. Γελ έιαβε ρώξα αιιαγή ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε. Δμνθιήζεηο δαλείσλ (8.129.100)       (11.723.376)           (8.089.100)           (11.402.000)   

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) (1.423.819)       (2.291.330)             (1.423.819)           (2.291.330)     

4. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο, κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο αλαθέξνληαη ζην θαθάιαην 6 ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (467.057)           (212.956)                (467.057)               (212.956)         

Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο -                         -                               

5. Οη πάζεο θύζεσο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δελ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (8.688.957)       (5.229.283)             (8.648.957)           (4.907.907)     

Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.

Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα  ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 136.417            (1.045.023)             216.755                (1.070.311)     

6. Σα ζσξεπηηθά πνζά πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί αθνξνύλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 4.801.047         5.846.070              4.637.114             5.707.425       

Όκηινο Δηαηξεία Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 4.937.463         4.801.047              4.853.868             4.637.114       

 - Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο: 310.811          250.000          

 - Λνηπέο πξνβιέςεηο: 12.694.882     12.386.636     

7. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ: 31/12/2012 31/12/2011

 - Όκηινο 913                  859                  

 - Δηαηξεία 896                  843                  

8. Σα πνζά ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, πξνο θαη από ζπλδεδεκέλα κέξε, ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηόδνπ θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ,

πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη από ην ΓΛΠ 24 είλαη ηα παξαθάησ:

10. Σα έζνδα θαηαρσξεκέλα απ' επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ αθνξνύλ ζε ηαθηνπνίεζε θόξνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ζε ζεηηθήο επίδξαζε ηεο δηαθνπηόκελεο

Όκηινο Δηαηξεία δξαζηεξηόηεηαο ζηε θαζαξή ζέζε ηνπ νκίινπ ιόγσ νιηθήο πξόβιεςεο απνκείσζεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.

 - Έζνδα  - 24.000

 - Έμνδα 3.570.020 11.273.607 11. ην θεθάιαην 2 ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη νη επσλπκίεο θαη ε έδξα ησλ ελνπνηνύκελσλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ, θαζώο θαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο

 - Απαηηήζεηο  - 2.003.242  ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε απηέο, όπσο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.

 - Τπνρξεώζεηο  - 9.955.373

 - πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ δηνίθεζεο 348.287 300.629 12. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο ζα πξνηείλεη πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο πνζνύ 0,54 € αλά κεηνρή. 

 - Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο 155.199 155.199

 - Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο  -  - 13. Σν ζέκα εμαίξεζεο ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο από ην Γεκόζην (ΔΟΠΤΤ θαη Λνηπά Σακεία) θαζώο θαη ζην πνζό ηεο έθπησζεο 

ζηηο ππνιεηπόκελεο νθεηιέο ηνπ ΔΟΠΤΤ ζύκθσλα κε ηελ από 13.3.2013 ζρεηηθή απόθαζή ηνπ. 

9. Σα "ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο" ηεο ρξήζεο ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηελ Κ.Τ.Α. ππ' αξηζκ. Κ2-11365/16.12.2008, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο  

δηαηάμεηο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Λ.Π 1.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΘΔΟΥΑΡΑΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΗΑΚΟΤΜΖ ΜΗΥΑΛΖ

Α.Γ.Σ.  231179 Α.Γ.Σ.  049311

ΑΡ. ΑΓ. Α΄ ΣΑΞΖ 9918 

 1.1.  ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (Ποζά εκθπαζμένα ζε € )

 1.4.  ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΖΖ (Ποζά εκθπαζμένα ζε € )

1.2.  ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε € )

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Α.Γ.Σ. Υ 613689

 Πεηξαηάο, 25 Απξηιίνπ 2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΜΗΛΟ

ΠΔΡΔΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΦΟΡΔΩΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

Σα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ "ΠΕΡΕΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ". ςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε

είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπεία, να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ εηαιπείαρ, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος οπκωηού ελεγκηή λογιζηή. 

ΟΜΗΛΟ

ΠΤΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

(δημοζιεςόμενα βάζει ηος κ ν. 2190/20, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΔΛΠ)

Πέκπηε, 25 Απξηιίνπ 2013Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ:

ΔΣΑΗΡΔΗΑΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑΟΜΗΛΟ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

1.3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε € )

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 

1.1-31.12.2012
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ΒΑΙΛΔΙΟ ΘΔΟΥΑΡΑΚΗ 
Α.Γ.Σ.  231179 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΤΡΙΓΗ 
Α.Γ.Σ. Υ 613689 

ΜΙΥΑΛΗ ΓΙΑΚΟΤΜΗ 
Α.Γ.Σ.  049311 

ΑΡ. ΑΓ. Α’ ΣΑΞΗ 9918 
 

 


