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Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 

(1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2014) 
 
 

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

31.12.2014 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΠΕΡΣΕΥΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ” την 23/04/2015 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 Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 
 

ΤΗΣ «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 
 
Κύριες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με τα άρθρα 43α και 107 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτά ισχύουν,  σας υποβάλλουμε στη 
Γενική Συνέλευσή σας την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών 
Καταστάσεων της χρήσης 2014 (01/01-31/12/2014), καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις του 
Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσεως αυτής,  όπως συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Αναλυτικές Σημειώσεις), 
καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας, 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν στη χρήση 
2014 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 2014 συνέχισε την καθοδική της πορείας παρά τα μικρά σημάδια ανάκαμψης, 
απόρροια της κρίσης χρέους και του προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας της Ελληνικής 
Οικονομίας. Υπό αυτές τις πιέσεις κανένας κλάδος δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος.  
Ο κλάδος της Υγείας ακολούθησε και αυτός την πορεία ολόκληρης της Ελληνικής Οικονομίας. 
Η δραστηριότητα της Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα Α.Ε. κατά την λήξασα την 31/12/2014 
χρήση παρουσίασε βελτίωση στα βασικά της μεγέθη και κυρίως στο κύκλο εργασιών της στα μικτά 
αποτελέσματα καθώς και στα λειτουργικά της αποτελέσματα, ως απόρροια της προσέλευσης 
αλλοδαπών ασθενών και νέων προγραμμάτων με τις ασφαλιστικές εταιρείες.   
 
Τα μεγέθη αυτά αναλύονται διεξοδικότερα παρακάτω.  
 
Πορεία Εργασιών 
 

- Κύκλος εργασιών  
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας στη κλειόμενη χρήση ανήλθε σε 84,1εκ. € και 
84,05 εκ. € έναντι 80,7 εκ. € και 80,6 εκ. € αντίστοιχα κατά τη προηγούμενη χρήση.  

- Μικτά αποτελέσματα  
Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας στη κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε 10,8 εκ. € 
και 10,7 εκ. € έναντι 6 εκ. € και 5,9 εκ. € αντίστοιχα κατά τη προηγούμενη χρήση.  

- Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων:  
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε 831 χιλ. € και 504 χιλ. € 
έναντι -2,4 εκ. € και -2 εκ. € αντίστοιχα κατά τη προηγούμενη χρήση.   

- Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού:  
Τα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται  σε 
121,2 εκ. € και 121 εκ. € περίπου και αντιστοιχούν στο 58,3 % και 58% του συνολικού ενεργητικού 
αντίστοιχα. 
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- Απαιτήσεις και διαθέσιμα:  
Το σύνολο των απαιτήσεων, των διαθεσίμων και των αποθεμάτων υλικών του ενεργητικού του 
Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε  82,9 εκ. €  και 83,4 εκ. € περίπου  και  αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 39,9% και 40,2% περίπου του συνολικού ενεργητικού αντίστοιχα.  

- Ίδια Κεφάλαια: 
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας ποσού 86,4 εκ. € και 85,5 εκ. € περίπου   
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 41,6%  και 41,3% του Συνολικού Παθητικού του Ομίλου και της 
Εταιρείας.  

- Έντοκες υποχρεώσεις 
Οι έντοκες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε 47,4 εκ. € και 47,4 εκ. € 
αντίστοιχα αποτελώντας το 22,8% και 22,9% του συνολικού παθητικού του Ομίλου και της 
Εταιρείας.   
 
Διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών 
της εταιρείας και του ομίλου για την κλειόμενη χρήση και τις προηγούμενες περιόδους. 
 

Όμιλος 

Περιγραφή Χρήση 2014 Χρήση 2013 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 123.685.715 128.531.155 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 82.936.471 73.022.344 

Ενεργητικά στοιχεία διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 1.173.131 1.173.131 

Ίδια κεφάλαια 86.425.772 86.792.946 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 25.298.189 16.082.434 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 95.434.096 99.213.990 

Υποχρεώσεις διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 637.259 637.259 

Πωλήσεις 84.095.168 80.671.861 

Μικτά Αποτελέσματα 10.781.365 6.056.725 

ΕBITDA 10.260.711 6.334.839 

Αποτελέσματα προ φόρων 830.665 -2.481.191 

   Εταιρεία 

Περιγραφή Χρήση 2014 Χρήση 2013 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 123.814.934 128.648.887 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 83.435.656 74.759.796 

Ίδια κεφάλαια 85.501.473 86.098.513 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 25.281.546 16.098.744 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 96.467.571 101.211.426 

Πωλήσεις 84.054.970 80.602.653 

Μικτά Αποτελέσματα 10.732.177 5.928.691 

ΕBITDA 9.921.607 5.904.066 

Αποτελέσματα προ φόρων 504.472 -2.064.404 

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

 Περιγραφή 2014 2013 Σημειώσεις 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 39,91% 36,02% Οι δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων 
που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 
ενεργητικό. Πάγιο ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 59,52% 63,40% 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 71,21% 74,86% 
Ο δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια 
της εταιρείας 

Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού 58,41% 57,19% Οι δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση 
της εταιρείας Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο παθητικού 41,59% 42,81% 

Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό 69,88% 67,53% 
Ο δείκτης δείχνει το βαθμό 
χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

(Ίδια κεφάλαια + Μακρ/σμες υποχρεώσεις) / Πάγιο ενεργητικό 90,33% 80,04% 

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 86,90% 73,60% 

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

Αποτελέσματα προ φόρων / Σύνολο εσόδων 0,97% -3,02% 
Ο αριθμοδείκτης απεικονίζει την συνολική 
απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 
συνολικά της έσοδα 

Αποτελέσματα προ φόρων / Ίδια κεφάλαια 0,96% -2,86% 
Ο αριθμοδείκτης απεικονίζει την 
αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της 
εταιρείας.  

Μικτό αποτέλεσμα / Πωλήσεις 12,82% 7,51% 
Ο αριθμοδείκτης απεικονίζει το ποσοστιαίο 
μέγεθος του μικτού κέρδους επί των 
πωλήσεων της εταιρείας. 

 

 
Εταιρεία 

 Περιγραφή 2014 2013 Σημειώσεις 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 40,26% 36,75% Οι δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων 
που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 
ενεργητικό. Πάγιο ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 59,74% 63,25% 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 70,23% 73,39% 
Ο δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια 
της εταιρείας 

Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού 58,74% 57,67% Οι δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση 
της εταιρείας Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο παθητικού 41,26% 42,33% 

Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό 69,06% 66,93% 
Ο δείκτης δείχνει το βαθμό 
χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

(Ίδια κεφάλαια + Μακρ/σμες υποχρεώσεις) / Πάγιο ενεργητικό 89,47% 79,44% 

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 86,49% 73,86% 

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

Αποτελέσματα προ φόρων / Σύνολο εσόδων 0,59% -2,52% 
Ο αριθμοδείκτης απεικονίζει την συνολική 
απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 
συνολικά της έσοδα 

Αποτελέσματα προ φόρων / Ίδια κεφάλαια 0,59% -2,40% 
Ο αριθμοδείκτης απεικονίζει την 
αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της 
εταιρείας.  

Μικτό αποτέλεσμα / Πωλήσεις 12,77% 7,36% 
Ο αριθμοδείκτης απεικονίζει το ποσοστιαίο 
μέγεθος του μικτού κέρδους επί των 
πωλήσεων της εταιρείας. 

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

 
Αναφορικά με την υιοθέτηση μέτρων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 100 του 
ν.4172/2013 έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα εξής: 
α) ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw-back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων 
και φυσικοθεραπείας. Βάσει του μηχανισμού, η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που 
παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό, το 
οποίο αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των 
ανωτέρω υπηρεσιών υγείας, υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται εντός μηνός από την 
έγγραφη ατομική ειδοποίηση σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ.  
Το συνολικό ποσό της επιστροφής (claw-back) υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, υπολογίζοντας τη 
διαφορά ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, που προκύπτει από την 
αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές rebate και λοιπές μη 
αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισμού.  
β) η καθιέρωση κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές 
εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ 
ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή (Rebate) για 
κάθε μήνα.  
Το ποσό επιστροφής ("rebate") υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, και αποδίδεται από τους υπόχρεους 
παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική ειδοποίησή τους, 
σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ.  
Ο ΕΟΠΥΥ επιπλέον δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά επιστροφής ("rebate') με ισόποσες 
οφειλές του προς τους παρόχους εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους, όπως αυτές 
προκύπτουν από τα νόμιμα παραστατικά τους. Οι διατάξεις των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) 
έχουν αναδρομική ισχύ από 01.01.2013 και διάρκεια έως 31.12.2015.  

 
Η εταιρία για τα ανωτέρω έχει προσφύγει μαζί με τις υπόλοιπες ιδιωτικές κλινικές ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των Υπουργικών Αποφάσεων και των ατομικών σημειωμάτων για 
το rebate και το claw back που έχουν επιβληθεί επί των τιμολογίων των ιδιωτικών κλινικών προς τον 
ΕΟΠΥΥ, καθώς και κατά δύο αποφάσεων του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που επαναπροσδιορίζουν 
μονομερώς την χρέωση συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων προς τον ΕΟΠΥΥ από τις ιδιωτικές 
κλινικές. Ήδη έχει εκδικαστεί η απόφαση του rebate και αναμένεται η απόφαση ενώ για το claw 
back υφίσταται εκκρεμοδικία. 
 
Εντός της χρήσεως 2014 εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω οι υπ’ αριθμ. 
Υ9/οικ.39255/5.5.2014 και Υ9/οικ.3926/5.5.2014 του Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύθηκαν στο 
ΦΕΚ Β’ 1202/12.5.2014, οι οποίες κατήργησαν τις προηγούμενες αποφάσεις Υ9/οικ. 
77307/14.8.2013 και Υ9/οικ.91813/27.9.2013. Επιπλέον εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 
Υ9/οικ.39259/5.5.2014 με τα «επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για τις προς αυτόν 
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους ανά κατηγορία 
παρεχόμενης υπηρεσίας».  
Η συνολική επιβάρυνση για τη εταιρεία σε εφαρμογή των ως άνω υπουργικών αποφάσεων ανήλθε 
συνολικά σε 7,09 εκ. € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για το οποία εκδόθηκαν σε εφαρμογή 
της ΠΟΛ.1191/12.8.2014 τα σχετικά πιστωτικά τιμολόγια. 
Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. αποφάσεις Υ9/οικ.70522/18.8.2014 και 
Υ9/οικ.70521/18.8.2014 βάση των οποίων ο ΕΟΠΥΥ γνωστοποίησε με έγγραφό του τα ποσά 
Rebate – Clawback για το Α’ εξάμηνο του 2014 τονίζοντας όμως ότι ο υπολογισμός του Clawback 
έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού του έτους 2013. 
Επιπλέον στις 11/11/2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3040/2014 η απόφαση του υπουργείου Υγείας 
με την οποία γνωστοποιούνται τα μέτρα ελέγχου των δαπανών των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με 
την απόφαση καθορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2014 των Γενικών, Μικτών και 
Ειδικών, πλην ψυχιατρικών, κλινικών. Επιπροσθέτως περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού του 
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claw-back για το 2014 λαμβάνοντας υπ’ όψιν καθορισμένους δείκτες οι οποίοι θα προκύψουν από τα 
απολογιστικά στοιχεία του 2013. 
Κατόπιν των ανωτέρω είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισμού και του claw-
back που αντιστοιχεί στην εταιρεία λόγω μη γνωστοποίησης από πλευράς ΕΟΠΥΥ όλων των 
παραμέτρων (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά) οι οποίες μπορούν αξιόπιστα να οδηγήσουν σε ακριβή 
προσδιορισμό των αντίστοιχων ποσών. Επίσης θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα τελικά ποσά του 
claw-back για το 2014 θα προκύψουν εφόσον ελεγχθούν και οι υποβολές του συνόλου του έτους 
2014, εκκαθαριστούν και τελικώς επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ.  
 
Διεθνής Πιστοποίηση 
 
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 ενώ έλαβε ήδη την διεθνή πιστοποίηση 
TEMOS-Excellence in Medical Tourism.  
 
 
Τάσεις και προοπτικές για το 2015 
 

 Η επιδείνωση της Ελληνικής οικονομίας  έχει επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα όλου του 
κλάδου της Υγείας. Το κυριότερο αποτέλεσμα αυτής, κυρίως εντοπίζεται στο ταμειακό 
πρόβλημα αφού μεγάλο μέρος των εισπράξεων το οποίο προέρχεται από το Δημόσιο τομέα 
και μετά τη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ επέδρασε επί τα χείρω στο cashflow της επιχείρησης. 
Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΟΠΥΥ 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. 
 

 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
 

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

- Κίνδυνος 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 το 100% των έντοκων υποχρεώσεων του ομίλου έχει 
μετατραπεί σε ομολογιακά δάνεια με σταθερό μακροχρόνιο spread.  

- Πιστωτικός κίνδυνος 
Οι απαιτήσεις, τόσο της  εταιρείας όσο και των λοιπών εταιρειών που απαρτίζουν τον όμιλο για τη 
χρήση 2014 θεωρούνται εξασφαλισμένες, ενώ για εκείνες όπου υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης έχουν 
γίνει οι σχετικές προβλέψεις.   Η διοίκηση του ομίλου εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με 
στόχο την ελαχιστοποίηση των πιστωτικών απωλειών.  

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

- Κίνδυνος αποθεμάτων  
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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 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα αποτελέσματα βάσει Δ.Π.Χ.Α. μεταφέρονται στα ίδια 
κεφάλαια.  
 
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και του Ομίλου, προς και από συνδεδεμένα μέρη, 
σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει 
από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής: 
 

Περιγραφή  Όμιλος Εταιρεία 

 - Έσοδα   -  900 

 - Έξοδα 1.643.588 9.161.877 

 - Απαιτήσεις 5.105.053 5.962.585 

 - Υποχρεώσεις 754.116 13.485.576 

 - Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 337.700 296.565 

 - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 253.211 253.211 

 - Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης  -   -  

 
Δομή Ομίλου  
 
Η δομή του ομίλου κατά την 31/12/2014 έχει ως εξής. 
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Επωνυμία  Έδρα Δραστηριότητα 
Ποσοστό 

Συμμετοχής  
Μέθοδος 

Ενοποίησης 
Σχέση 

Συμμετοχής 

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

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Α.Ε.3 

Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  100,00% Ολική Άμεση 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.1 Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  99,99% Ολική Άμεση 

SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED Κύπρος Επενδυτικές  100,00% Ολική Άμεση 

METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD 5 Κύπρος Υπηρεσίες Υγείας  100,00% Ολική Άμεση 

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

AKTAION A.E. 4 Ελλάδα 
Εκμετάλλευση Χώρων 
Στάθμευσης  

100,00% Συγχώνευση Άμεση 

METROPOLITAN ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε. 6 Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  100,00% Ολική Άμεση 

1. Η εταιρεία θυγατρική "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ" κατά την 31/12/2014 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις της θυγατρικής έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόμενες δραστηριότητες του ομίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 1.1. - 31.12.2014. 

2.Το άμεσο και έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στην θυγατρική εταιρεία "GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε." είναι 30% και 70% αντίστοιχα. Το 
έμμεσο ποσοστό προκύπτει από τη συμμετοχή κατά 100% της μητρικής στην θυγατρική εταιρεία "SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED" η οποία συμμετέχει  
στο κεφάλαιο της "GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε" κατά 70%. 

3. Η θυγατρική εταιρεία "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ" κατά την 31/12/2014 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις της θυγατρικής έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόμενες δραστηριότητες του ομίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 1.1. - 31.12.2014. 

4. Η εταιρεία "ΑΚΤΑΙΟΝ Α.Ε." σύμφωνα με τις από 27/9/2013 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της εν λόγω θυγατρικής και της μητρικής εταιρείας 
αντίστοιχα,  αποφασίστηκε να απορροφηθεί από την μητρική εταιρεία "ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93. 

Ισολογισμός μετασχηματισμού ορίστηκε αυτός της 30/9/2013. Τα στοιχεία της οικονομικής θέσης της εταιρείας της 31/12/2013 ενσωματώθηκαν στα βιβλία της 
μητρικής εταιρείας κατά την 31/12/2013, ενώ οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων που ενσωματώθηκαν στα βιβλία της μητρικής εταιρείας αφορούν το διάστημα 
από 1/10 - 31/12/2013 . Σε ενοποιημένο επίπεδο κατά την 31/12/2013 ενσωματώθηκαν οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων για το διάστημα από 1/1 - 
30/9/2013.Στις 10/10/2014 οριστικοποιήθηκε η συγχώνευση  με απορρόφηση της εταιρείας από τη μητρική εταιρεία σύμφωνα με την απόφαση του 
Αντιπεριφεριάρχη Πειραιά. 

5.Η θυγατρική εταιρεία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" κατά την 31/12/2014 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 
της θυγατρικής έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόμενες δραστηριότητες του ομίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χρήσης 
1.1. - 31.12.2014. 

6.Στη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2014 ιδρύθηκε η εταιρεία " METROPOLITAN ΙΔΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε" με καταβεβλημένο κεφάλαιο 5.000 €, στη 
οποία η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% και περιλήφθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Η έδρα της θυγατρικής εταιρείας 
είναι στο νομό Αττικής και ο σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.  

 
 
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα 
 
Δε συνέβησαν αλλά σημαντικά γεγονότα, από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2014 έως την 
ημερομηνία σύνταξης της παρούσης, πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
Ύπαρξη υποκαταστημάτων 
 
Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 
 
Κοινωνικός απολογισμός 

 
Στην εταιρεία απασχολήθηκαν 929 άτομα με  σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2014 και 
συνολικά καταβλήθηκαν για μισθούς, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που 
αφορούν στο προσωπικό € 25,5 εκ. για τη χρήση 2014. Το αντίστοιχο ποσό για τη χρήση του 2013 
ήταν € 25,4 εκ. 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου και της εταιρείας στη κλειόμενη και τη 

προηγούμενη χρήση έχει ως εξής: 

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: 31/12/2014 31/12/2013 

Όμιλος 935  908   

Εταιρεία 929                       902 
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Ν. Φάληρο, 23 Απριλίου 2015 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

 
O Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ 

 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Βεβαιώνεται ότι αυτή η έκθεση που αποτελείται  από οχτώ (8) σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, είναι εκείνη που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου μου με ημερομηνία 3 Ιουνίου 2015. 
 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
Δημήτρης Ντζανάτος 
Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΎ ΕΛΕΓΚΤΉ ΛΟΓΙΣΤΉ 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ” 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
“ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ”, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη 
κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, 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 Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων 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. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες 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. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας “ΠΕΡΣΕΥΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ” και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 
τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 
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ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 6.12.1 των οικονομικών καταστάσεων, όπου 
περιγράφεται το θέμα αναφορικά με την απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των ποσών επιστροφής (rebate) 
και της αυτόματης επιστροφής (claw-back) για τις παρασχεθείσες και τιμολογημένες υπηρεσίες 
υγείας των χρήσεων 2013 - 2014, της προσφυγής της εταιρείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά 
των Υπουργικών αποφάσεων και των ατομικών σημειωμάτων για το rebate και claw-back, καθώς και 
για την αδυναμία αξιόπιστης πρόβλεψης απομείωσης των απαιτήσεων για τα ανωτέρω ποσά, λόγω μη 
γνωστοποίησης όλων των παραμέτρων από πλευράς Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Επίσης για τις λοιπές απαιτήσεις 
από το δημόσιο (Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ι.Κ.Α, λοιπά Ταμεία), παρότι έχουν δημιουργηθεί καταρχήν επαρκείς 
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις συνολικά, λόγω των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τη 
λειτουργία αυτών των φορέων, υφίσταται κίνδυνος επιπλέον απωλειών που δεν μπορούν να 
εκτιμηθούν αξιόπιστα. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.  
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου 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, 3 Ιουνίου 2015 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Δημήτρης Ντζανάτος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 
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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2014 
 
1.1 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
 

 
Όμιλος       

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Σημειώσεις 31.12.2014 31.12.2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 5.1 121.160.847 124.938.567 

Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς 
 

0 0 

Άύλα στοιχεία ενεργητικού 5.2 2.035.030 2.114.006 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 
 

0 0 

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 
 

0 0 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.6 0 0 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 5.4 325.429 1.064.890 

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις 5.5 0 250.503 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 5.7 164.409 163.189 

  
123.685.715 128.531.155 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Αποθέματα 5.8 3.796.934 2.956.020 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 5.9 50.116.165 58.102.699 

Λοιπές Απαιτήσεις 5.10 11.360.944 6.814.175 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.11 1.255.320 2.697.186 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.12 16.407.108 2.452.263 

  
82.936.471 73.022.344 

    
Σύνολο ενεργητικού από συνεχιζόμενες δραστηριότητες   206.622.186 201.553.499 

Ενεργητικά στοιχεία διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 6.14 1.173.131 1.173.131 

Σύνολο ενεργητικού   207.795.317 202.726.630 

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

   
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 

   
Μετοχικό κεφάλαιο 

 
83.319.000 83.319.000 

Υπέρ το άρτιο 5.14 4.481.591 4.488.083 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 5.15 5.139.802 5.161.367 

Λοιπά αποθεματικά 5.16 442.269 422.985 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 5.17 (6.956.767) (6.598.367) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενων στους μετόχους 
 

86.425.895 86.793.069 

Δικαιώματα μειοψηφίας 
 

(123) (123) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

86.425.772 86.792.946 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.6 81.874 73.585 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

5.18 1.621.777 1.418.495 

Δανειακές υποχρεώσεις 5.19 20.775.036 11.266.608 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.20 2.819.502 3.323.746 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 
 

25.298.189 16.082.434 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 5.21 44.771.242 41.070.328 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.22 959.174 1.614.504 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.23 23.817.341 26.313.636 

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση 5.24 0 10.295.468 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.25 25.576.339 19.609.244 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 5.26 310.000 310.811 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
 

95.434.096 99.213.990 

Σύνολο υποχρεώσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
 

120.732.286 115.296.424 

Σύνολο υποχρεώσεων από διακοπτόμενες δραστηριότητες 6.14 637.259 637.259 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

121.369.545 115.933.684 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   207.795.317 202.726.630 
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Εταιρεία       

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Σημειώσεις 31.12.2014 31.12.2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 5.1 121.112.278 124.882.959 

Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς 
 

0 0 

Άύλα στοιχεία ενεργητικού 5.2 2.034.824 2.113.132 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 5.3 181.205 176.205 

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 
 

0 0 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 5.4 325.429 1.064.890 

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις 5.5 0 250.503 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 5.7 161.198 161.198 

  
123.814.934 128.648.887 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Αποθέματα 5.8 3.654.374 2.817.184 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 5.9 50.074.872 58.357.615 

Λοιπές Απαιτήσεις 5.10 12.113.580 8.476.177 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.11 1.255.320 2.697.186 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.12 16.337.511 2.411.634 

  
83.435.656 74.759.796 

    
Σύνολο ενεργητικού   207.250.590 203.408.683 

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

   
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 

   
Μετοχικό κεφάλαιο 5.13 83.319.000 83.319.000 

Υπέρ το άρτιο 5.14 4.481.591 4.488.083 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 5.15 5.139.802 5.161.367 

Λοιπά αποθεματικά 5.16 442.269 422.985 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 5.17 (7.881.189) (7.292.923) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

85.501.473 86.098.513 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.6 85.061 103.219 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 5.18 1.601.947 1.405.170 

Δανειακές υποχρεώσεις 5.19 20.775.036 11.266.608 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.20 2.819.502 3.323.746 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 
 

25.281.546 16.098.744 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 5.21 45.857.931 42.378.088 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.22 899.633 1.523.772 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.23 23.817.341 26.313.636 

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση 5.24 0 10.295.468 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.25 25.632.666 20.440.463 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 5.26 260.000 260.000 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
 

96.467.571 101.211.426 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

121.749.117 117.310.170 

    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   207.250.590 203.408.683 
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1.2 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

Όμιλος   Σύνολο 
Διακοπείσες 

Δραστηριότητες 
Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σημειώσεις 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2014 

ποσά σε € 
    

Πωλήσεις 5.27 84.095.168 0 84.095.168 

Κόστος Πωληθέντων 5.28 73.313.803 0 73.313.803 

Μικτά Αποτελέσματα   10.781.365 0 10.781.365 

Μείον: Ποσά μηχανισμών επιστροφής Rebate & Claw back 5.38 4.713.545 0 4.713.545 

Λοιπά έσοδα  5.29 1.074.019 0 1.074.019 

Έξοδα ανάπτυξης 5.30 1.015.273 0 1.015.273 

Έξοδα διοίκησης 5.31 1.128.081 0 1.128.081 

Λοιπά έξοδα  5.32 1.421.397 0 1.421.397 

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

  3.577.088 0 3.577.088 

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

  10.260.711 0 10.260.711 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.33 293.207 0 293.207 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  5.34 2.763.486 0 2.763.486 

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα 5.35 (276.143) 0 (276.143) 

Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων   830.665 0 830.665 

Φόροι 5.36 (727.353) 
 

(727.353) 

Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) μετά Φόρων    103.312 0 103.312 

Κατανέμονται σε: 
    

Ιδιοκτήτες μητρικής   103.312 0 103.312 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   0 0 0 

     

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Σημειώσεις 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2014 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 5.37 (494.779) 0 (494.779) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   (391.468) 0 (391.468) 

Κατανέμονται σε:     
  

Ιδιοκτήτες μητρικής 
 

(391.468) 0 (391.468) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   0 0 0 
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Όμιλος   Σύνολο 
Διακοπείσες 

Δραστηριότητες 
Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σημειώσεις 
01.01 - 

31.12.2013 
01.01 - 

31.12.2013 
01.01 - 

31.12.2013 

ποσά σε € 
    

Πωλήσεις 5.27 80.671.861 114.222 80.557.639 

Κόστος Πωληθέντων 5.28 74.615.137 52.367 74.562.770 

Μικτά Αποτελέσματα   6.056.725 61.855 5.994.869 

Μείον: Ποσά μηχανισμών επιστροφής Rebate & Claw back 5.38 1.692.296 0 1.692.296 

Λοιπά έσοδα  5.29 1.395.334 172.895 1.222.439 

Έξοδα ανάπτυξης 5.30 1.421.996 0 1.421.996 

Έξοδα διοίκησης 5.31 1.545.648 43.494 1.502.155 

Λοιπά έξοδα  5.32 2.830.227 168.805 2.661.422 

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

  (38.109) 22.452 (60.561) 

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

  6.334.839 26.752 6.308.087 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.33 7.618 0 7.618 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  5.34 2.450.700 218 2.450.482 

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα 5.35 0 0 0 

Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων   (2.481.191) 22.234 (2.503.425) 

Φόροι 5.36 (414.896) (510) (414.386) 

Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) μετά Φόρων    (2.896.088) 21.723 (2.917.811) 

Κατανέμονται σε: 
    

Ιδιοκτήτες μητρικής   (2.896.088) 21.723 (2.917.811) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   0 0 0 

     

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Σημειώσεις 
01.01 - 

31.12.2013 
01.01 - 

31.12.2013 
01.01 - 

31.12.2013 

Λοιπά συνολικά έσοδα 5.37  (125.237) 0 (125.237) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   (3.021.325) 21.723 (3.043.048) 

Κατανέμονται σε:     
  

Ιδιοκτήτες μητρικής 
 

(3.021.325) 21.723 (3.043.048) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   0 0 0 

 

 
Εταιρεία       

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σημειώσεις 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2013 

ποσά σε € 
   

Πωλήσεις 5.27 84.054.970 80.602.653 

Κόστος Πωληθέντων 5.28 73.322.793 74.673.961 

Μικτά Αποτελέσματα   10.732.177 5.928.691 

Μείον: Ποσά μηχανισμών επιστροφής Rebate - Claw back 5.38 4.713.545 1.692.296 

Λοιπά έσοδα  5.29 795.717 1.185.979 

Έξοδα έρευνας / ανάπτυξης 5.30 1.146.457 1.566.818 

Έξοδα διοίκησης 5.31 1.273.841 1.703.063 

Λοιπά έξοδα  5.32 1.143.917 2.588.452 

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

  3.250.134 (435.959) 

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

  9.921.607 5.904.066 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.33 293.196 7.517 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  5.34 2.762.715 2.345.606 

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα 5.35 (276.143) 709.644 

Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων   504.472 (2.064.404) 

Φόροι 5.36 (631.027) (320.692) 

Κέρδη (Ζημιές) μετά φόρων   (126.555) (2.385.095) 

    

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Σημειώσεις 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2012 

Λοιπά συνολικά έσοδα 5.37 (494.779) (111.335) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   (621.334) (2.496.430) 
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1.3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

σε νέο

ΣΥΝΟΛΟ Δικαιώματα 

Μειοψηφίας

ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 83.319.000 4.493.018 5.689.637 404.649 (2.594.781) 91.311.524 (123) 91.311.401

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 (55.056) 0 (2.966.269) (3.021.325) 0 (3.021.325)

Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου 0 (4.936) 0 0 0 (4.936) 0 (4.936)

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2012 0 0 0 0 (1.499.742) (1.499.742) 0 (1.499.742)

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

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό 0 0 0 18.336 (18.336) 0 0 0

Διαφορά από συγχώνευση θυγατρικής 0 0 -473.214 0 480.762 7.548 0 7.548

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος 0 (4.936) (528.270) 18.336 (4.003.586) (4.518.455) 0 (4.518.455)

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

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

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

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2013 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Διαφορά από συγχώνευση θυγατρικής 0 0 473.214 19.284 (461.712) 30.786 0 30.786

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

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

Όμιλος

 
 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 

εύλογης αξίας

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

σε νέο

ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 83.319.000 4.493.018 5.689.637 404.649 (3.342.868) 90.563.437

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 (55.056) 0 (2.441.374) (2.496.430)

Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου 0 (4.936) 0 0 0 (4.936)

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2012 0 0 0 0 (1.499.742) (1.499.742)

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

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό 0 0 0 18.336 (18.336) 0

Διαφορά από συγχώνευση θυγατρικής 0 0 (473.214) 0 9.398 (463.816)

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος 0 (4.936) (528.270) 18.336 (3.950.055) (4.464.924)

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

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

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

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2013 0 0 0 0 0 0

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

Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό 0 0 0 0 0 0

Διαφορά από συγχώνευση θυγατρικής 0 0 473.214 19.284 (461.712) 30.786

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

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

Εταιρεία 
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1.4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 

  
Όμιλος     

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 01.01-31.12.2014 
01.01-

31.12.2013 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από απαιτήσεις  85.335.241 73.885.645 

Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης  (60.420.081) (67.109.133) 

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων (1.141.128) (3.208.936) 

Τόκοι πληρωθέντες  (2.763.486) (2.450.700) 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 21.010.546 1.116.877 

   
Επενδυτικές δραστηριότητες  

  
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων (2.815.896) (2.251.848) 

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 827.498 7.410 

Πληρωμές για την αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ. 0 0 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ. 277.338 0 

Πληρωμές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) (250.081) (1.504.785) 

Τόκοι εισπραχθέντες  293.207 7.618 

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 0 0 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.667.935) (3.741.606) 

   
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

  
Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο 0 0 

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου (6.492) (4.936) 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 4.140.000 16.381.627 

Εξοφλήσεις δανείων (7.423.335) (14.122.695) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (1.384.244) (1.246.015) 

Μερίσματα πληρωθέντα (713.696) (868.453) 

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (5.387.767) 139.529 

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

13.954.845 (2.485.200) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.452.263 4.937.463 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 16.407.108 2.452.263 
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Εταιρεία     

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
01.01-

31.12.2014 
01.01-

31.12.2013 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από απαιτήσεις  86.224.349 72.738.641 

Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης  (61.427.468) (66.789.041) 

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων (1.052.019) (3.156.056) 

Τόκοι πληρωθέντες  (2.762.715) (2.345.606) 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 20.982.148 447.938 

   
Επενδυτικές δραστηριότητες  

  
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων (2.811.455) (2.250.573) 

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 827.498 8.495 

Πληρωμές για την αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ. (5.000) 0 

Πληρωμές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) (250.081) (1.504.785) 

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) 277.338 0 

Τόκοι εισπραχθέντες  293.196 7.517 

Μερίσματα εισπραχθέντα  0 709.644 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.668.503) (3.029.702) 

   
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

  
Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο 0 0 

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου (6.492) (4.936) 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 4.140.000 16.381.627 

Εξοφλήσεις δανείων (7.423.335) (14.122.695) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (1.384.244) (1.246.015) 

Μερίσματα πληρωθέντα (713.696) (868.453) 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (5.387.767) 139.529 

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

13.925.878 (2.442.234) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.411.634 4.853.868 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 16.337.511 2.411.634 
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2. ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ 
 

2.1 Η Εταιρεία 
 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 Κλινικό εκπαιδευτή  

 Γενική κλινική Επιβλέπουσα για θέματα εκπαίδευσης 

 Επιτροπή Νοσηλευτικών Θεμάτων (Ε.Ν.Θ), που ασχολείται με θέματα που αφορούν στην 
Βασική Υποδομή της Νοσηλευτικής και των Ειδικοτήτων αυτής. 

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

 Ετήσια σεμινάρια συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 

 Σεμινάρια Βασικής και Εξειδικευμένης Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. 

 Ενημερωτικά προγράμματα Ενημέρωσης και Καθοδήγησης νέο-προσληφθέντος 
προσωπικού. 

 Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα που εξυπηρετεί τις δραστηριότητες της 
Σύγχρονης Νοσηλευτικής. 

 Πρόγραμμα ανταλλαγής σπουδαστών για πρακτική εξάσκηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 H αξιολόγηση του προσωπικού αποτελεί στόχο του θεραπευτηρίου Metropolitan με 
βράβευση των αριστούχων με χρηματική αμοιβή.  

 

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

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

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

 16 κλίνες αυξημένης φροντίδας (Step Down Unit)  

 Χειρουργεία 

 Αναισθησιολογικό Τμήμα 

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

 

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

2.2 Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου και αφορούν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 
μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014. 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.  
Συνέπεια 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 Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρμόζει πάγια, 

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

 διενεργεί λογικές εκτιμήσεις όπου απαιτείται, 

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

 

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

 
2.3 Δομή του Ομίλου 

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

Επωνυμία  Έδρα Δραστηριότητα 
Ποσοστό 

Συμμετοχής  
Μέθοδος 

Ενοποίησης 
Σχέση 

Συμμετοχής 

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

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Α.Ε.3 

Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  100,00% Ολική Άμεση 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.1 Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  99,99% Ολική Άμεση 

SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED Κύπρος Επενδυτικές  100,00% Ολική Άμεση 

METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD 5 Κύπρος Υπηρεσίες Υγείας  100,00% Ολική Άμεση 

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

AKTAION A.E. 4 Ελλάδα 
Εκμετάλλευση Χώρων 
Στάθμευσης  

100,00% Συγχώνευση Άμεση 

METROPOLITAN ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε. 6 Ελλάδα Υπηρεσίες Υγείας  100,00% Ολική Άμεση 

1. Η εταιρεία θυγατρική "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ" κατά την 31/12/2014 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις της θυγατρικής έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόμενες δραστηριότητες του ομίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 1.1. - 31.12.2014. 

2.Το άμεσο και έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στην θυγατρική εταιρεία "GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε." είναι 30% και 70% αντίστοιχα. Το 
έμμεσο ποσοστό προκύπτει από τη συμμετοχή κατά 100% της μητρικής στην θυγατρική εταιρεία "SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED" η οποία συμμετέχει  
στο κεφάλαιο της "GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε" κατά 70%. 

3. Η θυγατρική εταιρεία "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ" κατά την 31/12/2014 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις της θυγατρικής έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόμενες δραστηριότητες του ομίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 1.1. - 31.12.2014. 

4. Η εταιρεία "ΑΚΤΑΙΟΝ Α.Ε." σύμφωνα με τις από 27/9/2013 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της εν λόγω θυγατρικής και της μητρικής εταιρείας 
αντίστοιχα,  αποφασίστηκε να απορροφηθεί από την μητρική εταιρεία "ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93. 
Ισολογισμός μετασχηματισμού ορίστηκε αυτός της 30/9/2013. Τα στοιχεία της οικονομικής θέσης της εταιρείας της 31/12/2013 ενσωματώθηκαν στα βιβλία της 

μητρικής εταιρείας κατά την 31/12/2013, ενώ οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων που ενσωματώθηκαν στα βιβλία της μητρικής εταιρείας αφορούν το διάστημα 
από 1/10 - 31/12/2013 . Σε ενοποιημένο επίπεδο κατά την 31/12/2013 ενσωματώθηκαν οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων για το διάστημα από 1/1 - 
30/9/2013.Στις 10/10/2014 οριστικοποιήθηκε η συγχώνευση  με απορρόφηση της εταιρείας από τη μητρική εταιρεία σύμφωνα με την απόφαση του 
Αντιπεριφεριάρχη Πειραιά. 

5.Η θυγατρική εταιρεία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" κατά την 31/12/2014 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 
της θυγατρικής έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόμενες δραστηριότητες του ομίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χρήσης 
1.1. - 31.12.2014. 

6.Στη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2014 ιδρύθηκε η εταιρεία " METROPOLITAN ΙΔΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε" με καταβεβλημένο κεφάλαιο 5.000 €, στη 
οποία η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% και περιλήφθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Η έδρα της θυγατρικής εταιρείας 
είναι στο νομό Αττικής και ο σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.  

 
Η θυγατρική εταιρεία «Διαγνωστικό Καρδιολογικό Κέντρο Πειραιά ΑΕ» τελεί κατά την 31.12.2014 
υπό εκκαθάριση και δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά την  διάρκεια της κλειόμενης χρήσης. Τα 
στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω θυγατρικής παρουσιάζονται διακεκριμένα στα 
στοιχεία των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου. Επιπλέον 
η αξία κτήσης της συμμετοχής από τη μητρική εταιρεία είναι απομειωμένη στο σύνολό της κατά την 
31.12.2014.    
Η θυγατρική εταιρεία «METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" κατά την 31/12/2014 
τελεί υπό εκκαθάριση και δεν παρουσίασε δραστηριότητα κατά την  διάρκεια της κλειόμενης 
χρήσης. Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω θυγατρικής παρουσιάζονται 
διακεκριμένα στα στοιχεία των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων των οικονομικών καταστάσεων του 



 

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2014 27 

ομίλου. Επιπλέον η αξία κτήσης της συμμετοχής από τη μητρική εταιρεία είναι απομειωμένη στο 
σύνολό της κατά την 31.12.2014. 
Η εταιρεία θυγατρική "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ" κατά την 
31/12/2014 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Τα ενεργητικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής 
έχουν αναγνωριστεί στις διακοπτόμενες δραστηριότητες του ομίλου. Η θυγατρική δεν παρουσίασε 
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.1. - 31.12.2014. Επιπλέον η αξία κτήσης της 
συμμετοχής είναι απομειωμένη στο σύνολό της κατά την 31.12.2014. 
Στη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2014 ιδρύθηκε η εταιρεία " METROPOLITAN ΙΔΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε" με καταβεβλημένο κεφάλαιο 5.000 €, στη οποία η μητρική εταιρεία 
συμμετέχει με ποσοστό 100% και περιλήφθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
ομίλου. Η έδρα της θυγατρικής εταιρείας είναι στο νομό Αττικής και ο σκοπός της είναι η παροχή 
υπηρεσιών υγείας. 
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3. ΒΆΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ 
 

3.1 Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη 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 Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής 
«ΔΠΧΑ») 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 Συμβουλίου 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/ΔΠΧΑ ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς που εκδίδει η 
αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί την υιοθέτηση εκτιμήσεων,  
αρχών και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού,  
την αναγνώριση ενδεχόμενων υποχρεώσεων, καθώς και την καταχώριση των εσόδων και εξόδων στις  
οικονομικές καταστάσεις.   
Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 
αρχών της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της.  

 

3.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους 
είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. 

 ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό 

Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες 

Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 
και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο 
ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. 
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και 
την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό 
Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών 
που συμμετέχουν σε έναν Κοινό Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το 
ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές 
Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 
«Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» 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 
Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις.  

 Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό Κοινό 

Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 
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10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις 
αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον 
πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 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. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 
και ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το 
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. Στην 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 ΔΠΧΑ 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 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις 
απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - 

Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του 

Ενεργητικού (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 
36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις 
γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός 
στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην 
εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 

Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 
ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων 
τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή 
της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον 
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός 
παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο 
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αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα 
περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει 
πότε μία εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει 
επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία 
του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». 
Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η 
παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η 
διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή 
της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την 
πληρωμή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

3.3 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα 
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:  

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2018) 

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

 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

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

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

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι 
πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από 
τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο 
έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες 
διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

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

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

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

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

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

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές 

εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο 
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές 
Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές 
εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της 
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τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι 
ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που 
υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 
Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014. 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές 

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

01/01/2016): 

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

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

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

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

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

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές 

Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 

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

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε 

από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 

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

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

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

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: 

Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα 
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με 
τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των 
προτύπων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις 
του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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4. ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΚΑΙ ΜΈΘΟΔΟΙ 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των 
συνημμένων οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν 
εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

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

4.2 Λειτουργικοί τομείς 
 
Ως λειτουργικός τομέας για την εταιρεία και τον όμιλο θεωρείται κάθε συστατικό μέρος του οποίου 
τα αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τη 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.Χ.Α 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά 
τομέα».  

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

4.4 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 

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

 
4.5 Άυλα στοιχεία ενεργητικού    
 
Υπεραξία 
Σε κάθε περίπτωση συνένωσης του Ομίλου με άλλη επιχείρηση (απόκτηση συμμετοχής), την 
ημερομηνία της απόκτησης, ο Όμιλος αναγνωρίζει την υπεραξία που αποκτήθηκε κατά τη συνένωση 
επιχειρήσεων ως περιουσιακό στοιχείο. Η υπεραξία επιμετράται ως το κόστος της συνένωσης το 
οποίο υπερβάλλει την αξία της συμμετοχής του Ομίλου στην καθαρή εύλογη αξία των 
αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων της 
αποκτώμενης επιχείρησης. 
 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει μία καταβολή του αποκτώντος εν όψει μελλοντικών οικονομικών 
ωφελειών από περιουσιακά στοιχεία που δεν δύνανται να προσδιοριστούν μεμονωμένα και να 
αναγνωριστούν ξεχωριστά. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, ο Όμιλος επιμετρά την υπεραξία στο κόστος της μείον οποιωνδήποτε 
σωρευμένων ζημιών απομείωσης. Σε ετήσια βάση εξετάζονται τυχόν ενδείξεις για απομείωση αξίας ή 
και πιο συχνά αν τα γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να 
απομειωθεί η αξία. 
 



 

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2014 37 

Έξοδα ανάπτυξης 
Τα έξοδα ανάπτυξης που αναγνωρίζονται ως ασώματες ακινητοποιήσεις, αφορούν έξοδα που 
προκύπτουν στα πλαίσια υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχετίζονται με τον σχεδιασμό 
και δοκιμές νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή μεθόδων παραγωγής και είναι πιθανό να προσφέρουν 
στον Όμιλο μελλοντικά οικονομικά οφέλη, λαμβάνοντας υπ’όψη το βαθμό της εμπορικής 
βιωσιμότητάς τους και εφόσον το κόστος μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία. 
 
Τα υπόλοιπα, εκτός των ανωτέρω, έξοδα ανάπτυξης όπως και τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως 
έξοδα της χρήσης. Έξοδα ανάπτυξης τα οποία σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις είχαν 
καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν καταχωρούνται σαν ασώματες ακινητοποιήσεις σε μεταγενέστερη 
οικονομική χρήση.  
 
Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται από την εκκίνηση της εμπορικής 
παραγωγής του προϊόντος, μέσα στην περίοδο των αναμενόμενων ωφελειών του προϊόντος. 
 
Η διοίκηση αναγνωρίζει ένα έξοδο, ως έξοδο ανάπτυξης εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Τα 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. Τα 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. 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους. Κέρδος ή ζημία επί διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζημίες απομείωσης και 
συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες, έως ότου παύσει η αναγνώριση του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση, το σωρευτικό κέρδος ή η σωρευτική ζημία που είχε 
προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα θα ανακαταταχθεί από τα ίδια κεφάλαια στα 
αποτελέσματα ως προσαρμογή από ανακατάταξη. Οι τυχόν ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα.  
Ειδικά, η αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα αποτιμώνται στο κόστος. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές 
ζήτησης. Γα τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση 
τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που 
διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις 
πραγματικές συνθήκες του εκδότη. 
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς ο όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί 
απομείωση. 
 
Χρηματοοικονομικές 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. 
Τα έξοδα δανεισμού (τόκοι και λοιπά έξοδα), που αφορούν άμεσα την απόκτηση, κατασκευή ή 
παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, προσαυξάνουν το κόστος αυτών των στοιχείων, μέχρι αυτά να 
είναι έτοιμα για τη χρήση που έχει προβλεφθεί για τον καθένα ή να είναι έτοιμα για πώληση. Τυχόν 
έσοδα από τόκους ή λοιπά έσοδα από την προσωρινή επένδυση του προϊόντος δανείων που έχουν 
ληφθεί για τον πιο πάνω σκοπό, μειώνουν αντίστοιχα τα κόστη δανεισμού που κεφαλαιοποιούνται. 
Όλα τα λοιπά έξοδα δανεισμού (τόκοι και συναφή έξοδα) μεταφέρονται στα αποτελέσματα της 
περιόδου που αυτά πραγματοποιούνται. 

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

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

 
4.9 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

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

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

 
4.11 Παροχές στο προσωπικό 
 
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. Τυχόν 
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 
καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 
στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα 
οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
Στους εργαζόμενους περιλαμβάνονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κατά επέκταση οι 
αμοιβές τους, μεταξύ άλλων και ως συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας αντιμετωπίζονται ως 
βραχυπρόθεσμες παροχές που αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν καθίστανται δεδουλευμένες.   
 
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. Στην περίπτωση μιας προσφοράς που 
γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής 
σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την 
προσφορά. 
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Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την 
ημερομηνία αναφοράς, τότε αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας 
εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων.  
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των 
εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 
Παροχές μετά την έξοδο 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.). 
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 
περίοδο που αφορά. 

 Προγράμματα καθορισμένων παροχών – Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

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

 
4.12 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

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

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

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

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

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

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

 
4.17 Κόστος δανεισμού 
 

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

 
4.18 Κέρδη ανά μετοχή 
 
Το 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 Συνάλλαγμα 
 
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του 
οικονομικού περιβάλλοντος. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το 
λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης του ομίλου. 
Συναλλαγές και 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 ΔΠΧΑ. 
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 Διανομή μερισμάτων 
 
Η διανομή των μερισμάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
όταν η διανομή εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 

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

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

 Φόροι εισοδήματος 

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

 Εξέταση για τυχόν 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. Το ύψος της πρόβλεψης 
διαμορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται με το 
πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα.  
 

4.23  Κίνδυνοι  

 
Η διοίκηση του ομίλου έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από τον όμιλο παντός είδους 
κινδύνων καθώς και για την παρακολούθησή τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το Διοικητικό 
Συμβούλιο της μητρικής έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της 
Εταιρίας αλλά και του Ομίλου γενικότερα. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Διακοπτόμενες δραστηριότητες 
 

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

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Γήπεδα  Οικόπεδα 29.295.000 29.295.000 

Γήπεδα - Οικόπεδα - Ακταίον 3.815.059 3.815.059 

Κτίρια  Εγκαταστάσεις Κτιρίων 62.982.524 64.837.539 

Μηχανήματα 20.264.172 21.927.240 

Μεταφορικά Μέσα 124.505 153.417 

Έπιπλα 4.032.968 4.268.853 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 646.618 641.458 

  121.160.847  124.938.567  

 
Εταιρεία     

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Γήπεδα  Οικόπεδα 29.295.000 29.295.000 

Γήπεδα - Οικόπεδα - Ακταίον 3.815.059 3.815.059 

Κτίρια  Εγκαταστάσεις Κτιρίων 62.981.700 64.836.673 

Μηχανήματα 20.236.113 21.892.752 

Μεταφορικά Μέσα 124.505 153.417 

Έπιπλα 4.013.283 4.248.599 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 646.618 641.458 

  121.112.278  124.882.959  

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

Εδαφικές 

εκτάσεις

Κτίρια - Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις
Μηχανήματα Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Α. Αξίες Κτήσης

Υπόλοιπα 31.12.2012 33.110.059 80.483.250 47.487.718 427.823 8.621.131 488.080 170.618.061

Προσθήκες 0 393.487 1.272.031 4.322 365.978 153.379 2.189.196

Μειώσεις 0 0 23.413 6.613 0 0 30.026

Αν απροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπα 31.12.2013 33.110.059 80.876.737 48.736.336 425.532 8.987.109 641.459 172.777.232

Προσθήκες 0 428.951 2.889.722 0 372.064 5.159 3.695.896

Μειώσεις 0 0 893.340 0 720 0 894.060

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

Υπόλοιπα 31.12.2014 33.110.059 81.277.940 50.736.278 425.532 9.314.835 646.618 175.511.263

Β. Αποσβέσεις

Υπόλοιπα 31.12.2012 0 14.193.938 23.349.055 247.902 4.063.089 0 41.853.984

Προσθήκες 0 1.845.336 3.482.498 19.238 655.525 0 6.002.597

Μειώσεις 0 0 22.616 0 0 0 22.616

Αν απροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 4.700 0 0 4.700

Υπόλοιπα 31.12.2013 0 16.039.274 26.808.937 271.840 4.718.614 0 47.838.665

Προσθήκες 0 2.262.976 3.724.023 28.912 606.587 0 6.622.498

Μειώσεις 0 0 66.563 0 0 0 66.563

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

Υπόλοιπα 31.12.2014 0 18.295.416 30.472.105 301.027 5.281.867 0 54.350.416

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2013 33.110.059 64.837.463 21.927.399 153.692 4.268.494 641.459 124.938.567

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 33.110.059 62.982.524 20.264.172 124.505 4.032.968 646.618 121.160.847

Όμιλος

 
 



 

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2014 48 

 
Ποσά σε €

Εδαφικές 

εκτάσεις

Κτίρια - Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Α. Αξίες Κτήσης

Υπόλοιπα 31.12.2012 29.295.000 80.453.602 47.377.665 427.823 8.552.242 488.080 166.594.411

Προσθήκες 0 393.487 1.272.031 4.322 364.702 153.379 2.187.921

Μειώσεις 0 0 1.882 6.613 0 0 8.495

Αν απροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 0 0

Πάγια στοιχ εία - Απορροφούμεν ης θυγατρικής 3.815.059 27.748 50.285 0 31.999 0 3.925.092

Υπόλοιπα 31.12.2013 33.110.059 80.874.837 48.698.099 425.532 8.948.943 641.459 172.698.929

Προσθήκες 0 428.951 2.889.722 0 367.623 5.159 3.691.455

Μειώσεις 0 0 893.340 0 720 0 894.060

Αν απροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 0 0

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

Υπόλοιπα 31.12.2014 33.110.059 81.276.040 50.676.510 425.532 9.283.846 646.618 175.418.606

Β. Αποσβέσεις

Υπόλοιπα 31.12.2012 0 14.189.979 23.297.764 247.902 4.037.652 0 41.773.296

Προσθήκες 0 1.844.583 3.471.921 19.238 650.571 0 5.986.313

Μειώσεις 0 0 0 0 0 0 0

Αν απροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 4.700 0 0 4.700

Αποσβεσμέν α Πάγια - Απορροφούμεν ης Θυγατρικής 0 3.602 35.662 275 12.121 0 51.660

Υπόλοιπα 31.12.2013 0 16.038.164 26.805.347 272.115 4.700.344 0 47.815.969

Προσθήκες 0 2.262.934 3.717.595 28.912 601.577 0 6.611.019

Μειώσεις 0 0 66.563 0 0 0 66.563

Αν απροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 0 0

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

Υπόλοιπα 31.12.2014 0 18.294.340 30.440.397 301.027 5.270.564 0 54.306.328

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2013 33.110.059 64.836.673 21.892.752 153.417 4.248.599 641.459 124.882.960

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 33.110.059 62.981.700 20.236.113 124.505 4.013.283 646.618 121.112.278

Εταιρεία

 

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

Κατηγορία Ενσώματων Παγίων 
Αποτίμηση αξίας 
κτήσης κατά την 

απόκτηση 

Τρόπος αποτίμησης 
μετά την απόκτηση 

Μέθοδος 
Απόσβεσης 

Συντελεστές 
απόσβεσης 

Εδαφικές Εκτάσεις Κόστος Εύλογη αξία - - 

Κτίρια Κόστος Εύλογη αξία Σταθερή 2,5% 

Μηχανήματα Κόστος Εύλογη αξία Σταθερή 8% 

Μεταφορικά μέσα Κόστος Εύλογη αξία Σταθερή 8% 

Λοιπός εξοπλισμός Κόστος Εύλογη αξία Σταθερή 8% 

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

 

Ημερομηνίες αποτίμησης και αποτιμητές 

Κατηγορία Ενσώματων Παγίων Ημερομηνίες αποτίμησης Αποτιμητές 

Εδαφικές Εκτάσεις 31/12/2007 ΔΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 

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

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

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

Λοιπός εξοπλισμός 31/12/2007 ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. 

 
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.  Το αποτέλεσμα της 
σχετικής μελέτης θα επιδράσει στα στοιχεία της οικονομικής θέσης της εταιρείας και του ομίλου της 
χρήσης 2015.   
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5.2 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 
 

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

Ποσά σε € 
 

Όμιλος 

    Λογισμικά   Δικαιώματα   ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Αξίες Κτήσης             

Υπόλοιπα 31.12.2012   6.119.935   3.176.999   9.296.934 

Προσθήκες 
 

62.652 
 

0 
 

62.652 

Μειώσεις 
 

0 
 

0 
 

0 

Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 
 

(69.772) 
 

(184.823) 
 

(254.595) 

Υπόλοιπα 31.12.2013   6.112.815   2.992.176   9.104.991 

Προσθήκες 
 

0 
 

0 
 

0 

Μειώσεις 
 

0 
 

21.423 
 

21.423 

Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 
 

0 
 

0 
 

0 

Υπόλοιπα 31.12.2014   6.112.815   2.970.754   9.083.569 

       
Β. Αποσβέσεις             

Υπόλοιπα 31.12.2012   6.112.814   760.390   6.873.204 

Προσθήκες 
 

0 
 

75.880 
 

75.880 

Μειώσεις 
 

0 
 

0 
 

0 

Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 
 

0 
 

41.900 
 

41.900 

Υπόλοιπα 31.12.2013   6.112.814   878.171   6.990.985 

Προσθήκες 
 

0 
 

61.124 
 

61.124 

Μειώσεις 
 

0 
 

3.570 
 

3.570 

Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 
 

0 
 

0 
 

0 

Υπόλοιπα 31.12.2014   6.112.814   935.724   7.048.539 

       
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2013   0 

 
2.114.006   2.114.006 

       
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014   0 

 
2.035.029   2.035.030 

 
 

Ποσά σε € 
 

Εταιρεία 

    Λογισμικά 
Δικαιώματα / 
Λοιπά Άυλα 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Αξίες Κτήσης         

Υπόλοιπα 31.12.2012   6.104.463 3.029.885 9.134.347 

Προσθήκες 
 

62.652 0 62.652 

Μειώσεις 
 

0 0 0 

Άυλα στοιχεία - Απορροφούμενης 
θυγατρικής  

(41.016) (63.427) (104.443) 

Υπόλοιπα 31.12.2013   6.126.098 2.966.458 9.092.556 

Προσθήκες 
 

0 0 0 

Μειώσεις 
 

21.423 0 21.423 

Άυλα στοιχεία - Απορροφούμενης 
θυγατρικής  

0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2014   6.104.676 2.966.458 9.071.134 

     
Β. Αποσβέσεις         

Υπόλοιπα 31.12.2012   6.101.105 634.776 6.743.022 

Προσθήκες 
 

0 60.455 60.455 

Μειώσεις 
 

0 0 0 

Άυλα στοιχεία - Απορροφούμενης 
θυγατρικής  

0 175.948 175.948 

Υπόλοιπα 31.12.2013   6.101.105 871.179 6.979.425 

Προσθήκες 
 

0 60.455 60.455 

Μειώσεις 
 

3.570 0 3.570 

Άυλα στοιχεία - Απορροφούμενης 
θυγατρικής  

0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2014   6.104.676 931.634 7.036.309 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2013   24.993 2.095.279 2.113.131 

     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014   0 2.034.824 2.034.824 
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Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές και οι συντελεστές απόσβεσης, για τις κατηγορίες των 
άυλων στοιχείων που παρακολουθούνται στο κόστος και έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, 
εμφανίζονται στη συνέχεια. 

 
Όμιλος 

Κατηγορία Άυλων Στοιχείων Τρόπος Παρακολούθησης 

Μη Εσωτερικά Δημιουργημένα 

Σύνολο Διάρκεια Ζωής 

Περιορισμένη   Απεριόριστη 

Άδεια λειτουργίας Κόστος 2.035.030   - 2.035.030 

Λογισμικά Κόστος 0   - 0 

      

      
Κατηγορία Άυλων Στοιχείων 

Τρόπος  Μέθοδος 
Απόσβεσης 

  Ωφέλιμη Ζωή 
(έτη) 

Συντελεστές 
Απόσβεσης παρακολούθησης   

Άδεια λειτουργίας Κόστος Σταθερή μέθοδος 
 

50 2% 

Λογισμικά Κόστος Σταθερή μέθοδος   10 10% 

 
Εταιρεία 

Κατηγορία Άυλων Στοιχείων Τρόπος Παρακολούθησης 

Μη Εσωτερικά Δημιουργημένα 

Σύνολο Διάρκεια Ζωής 

Περιορισμένη   Απεριόριστη 

Άδεια λειτουργίας Κόστος 2.034.824   - 2.034.824 

Λογισμικά Κόστος 0   - 0 

      

      
Κατηγορία Άυλων Στοιχείων 

Τρόπος  Μέθοδος 
Απόσβεσης 

  Ωφέλιμη Ζωή 
(έτη) 

Συντελεστές 
Απόσβεσης παρακολούθησης   

Άδεια λειτουργίας Κόστος Σταθερή μέθοδος 
 

50 2% 

Λογισμικά Κόστος Σταθερή μέθοδος   10 10% 

 

 
5.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
 

Εταιρεία     

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 2.409.601  2.404.601  

Που αφορούν σε:     

Συμμετοχή σε "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε." 1.924.872  1.924.872  

Συμμετοχή σε "SKIAWORLD INVESTMENTS LTD" 234.776  234.776  

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

Συμμετοχή σε "ΑΚΤΑΙΟΝ ΑΕ." 0  0  

Συμμετοχή σε "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Α.Ε." 

60.159  60.159  

Συμμετοχή σε "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" 8.594  8.594  

Συμμετοχή σε "METROPOLITAN ΙΔΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε" 5.000  0  

Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών (2.228.396) (2.228.396) 

  181.205  176.205  

 
Η εταιρεία θυγατρική "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ" κατά την 
31/12/2014 βρίσκεται υπό εκκαθάριση.  Η αξία συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
έχει απομειωθεί στο σύνολό της. 
Η θυγατρική εταιρεία "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ" κατά την 
31/12/2014 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Η αξία συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
έχει απομειωθεί στο σύνολό της.  
Η θυγατρική εταιρεία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" κατά την 31/12/2014 
βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Η αξία συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει 
απομειωθεί στο σύνολό της. 
Η θυγατρική εταιρεία "ΑΚΤΑΙΟΝ Α.Ε." σύμφωνα με τις από 27/9/2013 αποφάσεις των 
Διοικητικών Συμβουλίων της εν λόγω θυγατρικής και της μητρικής εταιρείας αντίστοιχα,  
αποφασίστηκε να απορροφηθεί από την μητρική εταιρεία "ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
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ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93. Ισολογισμός μετασχηματισμού 
ορίστηκε αυτός της 30/9/2013. Τα στοιχεία της οικονομικής θέσης της εταιρείας της 31/12/2013 
ενσωματώθηκαν στα βιβλία της μητρικής εταιρείας κατά την 31/12/2013, ενώ οι λογαριασμοί των 
αποτελεσμάτων που ενσωματώθηκαν στα βιβλία της μητρικής εταιρείας αφορούν το διάστημα από 
1/10 - 31/12/2013 . Σε ενοποιημένο επίπεδο κατά την 31/12/2013 ενσωματώθηκαν οι 
λογαριασμοί των αποτελεσμάτων για το διάστημα από 1/1 - 30/9/2013.Στις 10/10/2014 
οριστικοποιήθηκε η συγχώνευση  με απορρόφηση της εταιρείας από τη μητρική εταιρεία σύμφωνα 
με την απόφαση του Αντιπεριφεριάρχη Πειραιά. 
Στη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2014 ιδρύθηκε η εταιρεία " METROPOLITAN ΙΔΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε" με καταβεβλημένο κεφάλαιο 5.000 €, στη οποία η μητρική εταιρεία 
συμμετέχει με ποσοστό 100% και περιλήφθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
ομίλου. Η έδρα της θυγατρικής εταιρείας είναι στο νομό Αττικής και ο σκοπός της είναι η παροχή 
υπηρεσιών υγείας. 
 

5.4 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
 

Όμιλος     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 31/12/2014 31/12/2013 

Μετοχές Ε.Τ.Ε 247.452  499.785  

Μετοχές Τρ. Αττικής 1.005.000  754.497  

Απομείωση αξίας επενδυτικών τίτλων (927.023) (189.392) 

Σύνολο 325.429  1.064.890  

 
Εταιρεία     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 31/12/2014 31/12/2013 

Μετοχές Ε.Τ.Ε 247.452  499.785  

Μετοχές Τρ. Αττικής 1.005.000  754.497  

Απομείωση αξίας επενδυτικών τίτλων (927.023) (189.392) 

Σύνολο 325.429  1.064.890  

 
 

5.5 Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις 
 

Όμιλος     

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Ομόλογα Τρ. Αττικής 0  250.503  

Σύνολο 0  250.503  

 
Εταιρεία     

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Ομόλογα Τρ. Αττικής 0  250.503  

Σύνολο 0  250.503  

 
 

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

Μισθώσεις

Αναπροσαρμογή 

εύλογης αξίας
Προβλέψεις

Διαγραφή Εξόδων 

εγκατάστασης

Αλλαγή συντελεστών 

Φορολογίας

Λοιπές 

Επιδράσεις
Σύνολο

Υπόλοιπο 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

Επίδραση στα αποτελέσματα 790.955 4.509 0 577.635 0 2.809.506 1.060 4.183.665

Επίδραση στα Ίδια κεφάλαια 0,00 0 0 45.366 1.075 0 46.441

Επιδράσεις από εν οποίηση 0

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

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

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

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

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

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Αποσβέσεις
Χρηματοδοτικές  

Μισθώσεις

Αναπροσαρμογή 

εύλογης αξίας
Προβλέψεις

Διαγραφή Εξόδων 

εγκατάστασης

Αλλαγή συντελεστών 

Φορολογίας

Λοιπές 

Επιδράσεις
Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2012 6.069.370 4.977.478 1.541.584 49.126 794.718 (3.042.129) (407.516) 9.982.632

Επίδραση στα αποτελέσματα 316.495 334.714 0 15.296 24.686 2.981.223 0 3.672.414

Επίδραση στα Ίδια κεφάλαια 0 0 0 8.776 214 0,00 0 8.990

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

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

Επίδραση στα αποτελέσματα 307.114 338.443 0 32.962 0 0 0 678.519

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

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

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

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2013 73.585

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2014 81.874

Όμιλος

 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Αποσβέσεις
Χρηματοδοτικές  

Μισθώσεις

Αναπροσαρμογή 

εύλογης αξίας
Προβλέψεις

Διαγραφή Εξόδων 

εγκατάστασης

Αλλαγή 

συντελεστών 

Φορολογίας

Λοιπές 

επιδράσεις
Σύνολο

Υπόλοιπο 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

Επίδραση στα αποτελέσματα 790.284 4.509 0 577.635 0 2.795.472 1.060 4.168.960

Επίδραση στα Ίδια κεφάλαια 0 0 0 49.242 713 0,00 0 49.955

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

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

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

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

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Αποσβέσεις
Χρηματοδοτικές  

Μισθώσεις

Αναπροσαρμογή 

εύλογης αξίας
Προβλέψεις

Διαγραφή Εξόδων 

εγκατάστασης

Αλλαγή 

συντελεστών 

Φορολογίας

Λοιπές 

επιδράσεις
Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2012 5.709.949 5.177.121 1.331.192 49.057 769.756 (2.924.486) (171.703) 9.940.885

Επίδραση στα αποτελέσματα 341.231 334.714 0 2.160 24.686 2.991.809 0 3.694.600

Επίδραση στα Ίδια κεφάλαια 0 0 0 0 214 0 0 214

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

Επίδραση στα αποτελέσματα 307.114 338.443 0 0 0 0 0 645.557

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

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

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2013 103.219

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2014 85.061

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

Όμιλος     

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Δοσμένες Εγγυήσεις: 164.409  163.189  

που αναλύεται ως εξής:     

Εγγυήσεις Ενοικίων 59.623  58.403  

Εγγυήσεις ΔΕΗ 104.786  104.786  

Εγγυήσεις αυτοκινήτων 0  0  

  164.409  163.189  

 
Εταιρεία     

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Δοσμένες Εγγυήσεις: 161.198  161.198  

που αναλύεται ως εξής:     

Εγγυήσεις Ενοικίων 35.421  35.421  

Δοσμένες Εγγυήσεις - Ακταίον 20.991  20.991  

Εγγυήσεις ΔΕΗ 104.786  104.786  

  161.198  161.198  

 

 
5.8 Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος     

Αποθέματα 31/12/2014 31/12/2013 

Αναλώσιμα υλικά / φάρμακα  4.491.619  5.249.429  

Αποθέματα εμπορευμάτων 142.561  138.836  

Προβλέψεις (837.245) (2.432.245) 

  3.796.934  2.956.020  

 
Εταιρεία     

Αποθέματα 31/12/2014 31/12/2013 

Αναλώσιμα υλικά 4.491.619  5.249.429  

Προβλέψεις υποτίμησης (837.245) (2.432.245) 

  3.654.374  2.817.184  

 
 

5.9 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 
 

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

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Πελάτες εσωτερικού 11.973.800  11.067.920  

Πελάτες εσωτερικού - Ακταίον 0  2.991  

Ελληνικό Δημόσιο 13.420.094  16.285.459  

Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις 24.119.861  30.165.470  

Πελάτες - Εγγυήσεις 157.147  277.032  

Πελάτες επισφαλείς 3.596  3.596  

Λοιποί πελάτες επίδικοι 278.905  289.316  

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 3.718.847  3.502.209  

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 9.231  9.231  

Γραμμάτια για προεξόφληση 6.159  6.159  

Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 1.151.357  1.133.856  

Επιταγές - Ακταίον 3.727  3.727  

Προβλέψεις για γραμμάτια και επιταγές σε καθυστέρηση (929.092) (324.092) 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (3.797.468) (4.320.175) 

  50.116.165  58.102.699  
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Εταιρεία     

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Πελάτες εσωτερικού 11.944.834  11.324.062  

Πελάτες εσωτερικού - Ακταίον 0  2.991  

Ελληνικό Δημόσιο 13.420.094  16.285.459  

Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις 24.119.861  30.165.470  

Πελάτες - Εγγυήσεις 157.147  277.032  

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 3.706.520  3.500.983  

Γραμμάτια για προεξόφληση 6.159  6.159  

Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 1.151.357  1.133.856  

Επιταγές - Ακταίον 3.727  3.727  

Προβλέψεις για γραμμάτια και επιταγές σε καθυστέρηση (919.861) (314.861) 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (3.514.967) (4.027.263) 

  50.074.872  58.357.615  

 

 

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

Όμιλος     

Λοιπές Απαιτήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Προκαταβολές προσωπικού 1.100  5.660  

Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού 100.800  2.000  

Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι 2.222.194  2.226.456  

Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι - 
Ακταίον 

0  2  

Ελληνικό Δημόσιο Λοιπές Απαιτήσεις 2.541.762  4.540  

Ελληνικό Δημόσιο Λοιπές Απαιτήσεις - Ακταίον  0  2.105  

Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε € 1.985.026  1.698.777  

Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε € - Ακταίον 0  196.507  

Λοιποί χρεώστες επίδικοι 275.685  275.685  

Προσωπικό - Λογαριασμοί προς απόδοση 1.400  127.429  

Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογαριασμοί προς απόδοση 105.455  106.797  

Πάγιες προκαταβολές 833  833  

Προκαταβολές σε προμηθευτές 6.862.911  4.708.220 

Προμηθευτές - Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας - Ακταίον 0  13 

Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διάφορων 93.121  453.491 

Χρεωστικά υπόλοιπα υποχρεώσεων στο δημόσιο 1.496.127  1.320.892  

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες διάφορους (4.325.468) (4.315.230) 

  11.360.944  6.814.175  

 
Εταιρεία     

Λοιπές Απαιτήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Προκαταβολές προσωπικού 1.100  5.660  

Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού 100.800  105.200  

Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι 2.169.629  2.111.023  

Ελληνικό Δημόσιο Λοιπές Απαιτήσεις 2.541.762  6.645  

Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε € 2.846.985  3.672.721 

Λοιποί χρεώστες επίδικοι 275.685  275.685  

Προσωπικό - Λογαριασμοί προς απόδοση 1.400  24.230  

Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογαριασμοί προς απόδοση 105.455  106.797  

Πάγιες προκαταβολές 833  833  

Προκαταβολές σε προμηθευτές 6.862.862  4.708.233  

Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διάφορων 93.056  453.491  

Χρεωστικά υπόλοιπα υποχρεώσεων στο δημόσιο 1.439.482  1.320.892  

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες διάφορους (4.325.468) (4.315.230) 

  12.113.580  8.476.177  
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5.11 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
 
Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος     

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 31/12/2014 31/12/2013 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 53.163  60.904  

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.599.936  3.034.062  

Προβλέψεις για χρεωστικούς μεταβατικούς λογαριασμούς (397.780) (397.780) 

  1.255.320  2.697.186  

 
Εταιρεία     

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 31/12/2014 31/12/2013 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 53.163  60.904  

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.599.936  3.034.062  

Προβλέψεις για χρεωστικούς μεταβατικούς λογαριασμούς (397.780) (397.780) 

  1.255.320  2.697.186  

 

 

5.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

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

Όμιλος     

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 31/12/2014 31/12/2013 

Ταμείο 55.154  127.739  

Ταμείο - Ακταίον 0  335  

Καταθέσεις όψεως σε € 4.351.954  2.313.376  

Καταθέσεις όψεως σε € - Ακταίον 0  10.813  

Καταθέσεις προθεσμίας σε € 12.000.000  0  

  16.407.108  2.452.263  

 
Εταιρεία     

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 31/12/2014 31/12/2013 

Ταμείο 54.526  126.884  

Ταμείο - Ακταίον 0  335  

Καταθέσεις όψεως σε € 4.282.986  2.273.601  

Καταθέσεις όψεως σε € - Ακταίον 0  10.813  

Καταθέσεις προθεσμίας σε € 12.000.000  0  

  16.337.511  2.411.634  

 
 

5.13 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 
Εταιρεία     

Μετοχικό Κεφάλαιο 31/12/2014 31/12/2013 

Αριθμός μετοχών 2.777.300  2.777.300  

Τιμή μετοχής 30,00 30,00 

  83.319.000  83.319.000  
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5.14 Υπέρ το άρτιο 
 
Οι διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο αναλύεται ως εξής:  
 

Όμιλος     

Υπέρ το άρτιο 31/12/2014 31/12/2013 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 4.481.591  4.488.083  

Σύνολο 4.481.591  4.488.083  

 
Εταιρεία     

Υπέρ το άρτιο 31/12/2014 31/12/2013 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 4.481.591  4.488.083  

  4.481.591  4.488.083  

 

 

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

Όμιλος     

Αποθεματικό εύλογης αξίας 31/12/2014 31/12/2013 

Αποθεματικό αναπροσαρμογής ενσώματων ακινητοποιήσεων 5.689.637  5.689.637  

Αποθεματικό υπεραξίας τίτλων διαθέσιμων για πώληση (549.835) (55.056) 

Υπεραξία από μετατροπή ή συγχώνευση θυγατρικής (ή συγγενούς) 
εταιρείας 

0  (473.214) 

  5.139.802  5.161.367  

 
 

Εταιρεία     

Αποθεματικά εύλογης αξίας 31/12/2014 31/12/2013 

Αποθεματικό αναπροσαρμογής ενσώματων ακινητοποιήσεων 5.689.637  5.689.637  

Αποθεματικό υπεραξίας τίτλων διαθέσιμων για πώληση (549.835) (55.056) 

Υπεραξία από μετατροπή ή συγχώνευση θυγατρικής (ή συγγενούς) 
εταιρείας 

0  (473.214) 

  5.139.802  5.161.367  
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5.16 Λοιπά αποθεματικά 
 
Τα λοιπά αποθεματικά έχουν ως εξής: 
 

Όμιλος     

Λοιπά αποθεματικά 31/12/2014 31/12/2013 

Τακτικό αποθεματικό 448.531  422.985  

Λοιπά αποθεματικά θυγατρικής που συγχωνεύτηκε (6.262) 0  

  442.269  422.985  

 
Εταιρεία     

Λοιπά αποθεματικά 31/12/2014 31/12/2013 

Τακτικό αποθεματικό 448.531  422.985  

Λοιπά αποθεματικά θυγατρικής που συγχωνεύτηκε (6.262) 0  

  442.269  422.985  

 

 

5.17 Αποτελέσματα εις νέο 
 
Τα αποτελέσματα εις νέο αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος     

Αποτελέσματα εις νέο 31/12/2014 31/12/2013 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 9.537.607  9.867.820  

Διαφορά στα αποτελέσματα από την πρώτη εφαρμογή (16.494.374) (16.466.186) 

  (6.956.767) (6.598.367) 

 
Εταιρεία     

Αποτελέσματα εις νέο 31/12/2014 31/12/2013 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 8.613.185  9.173.264  

Διαφορά στα αποτελέσματα από την πρώτη εφαρμογή (16.494.374) (16.466.186) 

  (7.881.189) (7.292.923) 

 

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

Όμιλος     

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

31/12/2014 31/12/2013 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

1.621.777  1.418.495  

  1.621.777  1.418.495  

 
Εταιρεία     

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

31/12/2014 31/12/2013 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

1.601.947  1.405.170  

  1.601.947  1.405.170  

 
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. Τα τελικά ποσά των προβλέψεων για την αποζημίωση του προσωπικού προέκυψαν από 
μελέτη που εκπονήθηκε για τη χρήση 2013 και λήφθηκαν υπόψη όλες οι τροποποιήσεις του 
αναθεωρημένου ΔΛΠ 19. Οι μεταβολές που προέκυψαν συνέπεια της εφαρμογής του 
αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 παρουσιάστηκαν αναλυτικά στη παράγραφο 1.5 των οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης 2013. Για τη χρήση 2014 λήφθηκε υπόψη το ποσό της πρόβλεψης που 
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αναφέρεται στην εν λόγω αναλυτική αναλογιστική μελέτη και αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της 
κλειόμενης χρήσης.  
 
Οι κάτωθι αναλογιστικές παραδοχές αφορούσαν την τελευταία αναλογιστική έκθεση. 
 

5.18.1 Δημογραφικές παραδοχές 
 

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

2. Κινητικότητα προσωπικού 
 
Ομάδα Ηλικιών Οικειοθελής Αποχώρηση Απόλυση 

Έως 40 ετών 10% 1% 

41 - 50 5% 1% 

51 και άνω 0% 0% 

 
3. Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης: 

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζομένου 
λαμβάνοντας υπόψη τον ν.3863/15.7.2010 & 4093/2012 

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

5.18.2 Οικονομικές παραδοχές: 
 

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

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

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

 

5.18.3 Άλλες παραδοχές: 
 

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. Ημερομηνίες Αποτίμησης : 
-31/12/2011 

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

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

4. Ύψος καταβαλλόμενων αποζημιώσεων: 
Βάσει στοιχείων της εταιρείας. 
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5. Γενική αρχή υπολογισμού των αναλογιστικών μεγεθών: 
Η αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το πλαίσιο των 
ΔΛΠ. 

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

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

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

9. Εκτίμηση Παροχής προερχόμενη από πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου καθορισμένων 
παροχών: 
Δεν υπήρξε ενημέρωση για ύπαρξη σχετικού προγράμματος.  

10. Ομαδικό Πρόγραμμα Καθορισμένων παροχών/Λοιπές παροχές προς το προσωπικό 
(π.χ  stock options) 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν2112/1920. 

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

5.18.4 Παραδοχές που αφορούν στην παραδοχή του προεξοφλητικού επιτοκίου: 
Σύμφωνα 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. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αγορά ή έχει μικρό βάθος, τότε το προεξοφλητικό 
επιτόκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών 
ομολόγων. Επιπλέον, το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αντανακλά το εκτιμώμενο 
χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών. 

 

5.19 Δανειακές υποχρεώσεις 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας αναλύονται παρακάτω. 
 

Όμιλος     

Δανειακές υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Τράπεζες - λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε € - 
Ακταίον 

2.794.592  2.826.820  

Ομολογιακά δάνεια σε € μη μετατρέψιμα σε μετοχές 17.980.444  8.439.788  

  20.775.036  11.266.608  

 
Εταιρεία     

Δανειακές υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Τράπεζες - λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε € 2.794.592  0  

Ομολογιακά δάνεια σε € μη μετατρέψιμα σε μετοχές 17.980.444  8.439.788  

Τράπεζες - λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε € - 
Ακταίον 

0  2.826.820  

  20.775.036  11.266.608  

 

 

5.20 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής. 
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Όμιλος     

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβόλαια Leasing 2.819.502 3.323.746  

Σύνολο 2.819.502  3.323.746  

 
Εταιρεία     

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβόλαια Leasing 2.819.502  3.323.746  

  2.819.502  3.323.746  

 

 

5.21 Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 
 
Οι προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος     

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Προμηθευτές εσωτερικού 23.363.709  25.309.174 

Προμηθευτές εσωτερικού - Ακταίον  0  15.739 

Προμηθευτές εξωτερικού 434.450  53.467  

Ελληνικό Δημόσιο 0  0  

Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις 6.534.323  5.248.100  

Προμηθευτές εσωτερικού λογ/μ/ος παγίων στοιχείων 1.464  1.464  

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 14.437.296  10.368.883  

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) - Ακταίον 0  73.500  

  44.771.242  41.070.328  

 
Εταιρεία     

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Προμηθευτές εσωτερικού 24.157.211  26.396.505  

Προμηθευτές εσωτερικού - Ακταίον  0  15.739  

Προμηθευτές εξωτερικού 431.730  50.747  

Ελληνικό Δημόσιο 0  0  

Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις 6.534.323  5.248.100  

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 14.734.668  10.593.496  

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) - Ακταίον 0  73.500  

  45.857.931  42.378.088  

 

 

5.22 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος     

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 0  581.595  

Φόρος προστιθέμενης αξίας - Ακταίον 0  2.593  

Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 453.891  429.997  

Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων 443.827  501.197  

Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων - Ακταίον 0  510  

Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως 
φόρου εισοδήματος 

57.043  88.109  

Λοιποί φόροι  - τέλη 3.270  8.983  

Αγγελιόσημο και ειδικός φόρος επί διαφημίσεων 1.142  1.519  

Φόροι - Τέλη  προηγούμενων χρήσεων 0  (1) 

  959.174  1.614.504  
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Εταιρεία     

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 0  581.595  

Φόρος προστιθέμενης αξίας - Ακταίον 0  2.593  

Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 451.716  427.375  

Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων 443.504  501.197  

Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων - Ακταίον 0  510  

Λοιποί φόροι  - τέλη 3.270  10.502  

Αγγελιόσημο και ειδικός φόρος επί διαφημίσεων 1.142    

Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως 
φόρου εισοδήματος 

0  0  

  899.633  1.523.772  

 

5.23 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
 
Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος     

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Τράπεζες - λ/σμοί δανειακών υποχρεώσεων 22.803.041  22.508.653  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση 1.014.300  3.804.983  

  23.817.341  26.313.636  

 
Εταιρεία     

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Τράπεζες - λ/σμοί δανειακών υποχρεώσεων 22.803.041  22.508.653  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 1.014.300  3.514.300  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε 
€ - Ακταίον 

0  290.683  

  23.817.341  26.313.636  

 

 
5.24 Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση 
 

Όμιλος     

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση 31/12/2014 31/12/2013 

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση 0  10.295.468  

Σύνολο 0  10.295.468  

 
Εταιρεία     

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση 31/12/2014 31/12/2013 

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση 0  10.295.468  

Σύνολο 0  10.295.468  

 
Στον ισολογισμό για τις δανειακές υποχρεώσεις που την 31.12.2013 δεν εκπληρώνονταν όλες οι 
προϋποθέσεις για την αναγνώρισή τους ως μακροπρόθεσμων, εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις με τίτλο «Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση». 
Τα δάνεια αυτά, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης 
χρήσης 2014 είτε έχουν ήδη ρυθμιστεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο της υπογραφής των σχετικών 
συμβάσεων με τις τράπεζες, των οποίων έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση στη διαδικασία, ώστε και 
τυπικά να χαρακτηριστούν ως μακροπρόθεσμα.  
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5.25 Λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος     

Λοιπές Υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Πιστωτικά υπόλοιπα απαιτήσεων 7.543.318  57.100  

Μερίσματα πληρωτέα 701.177  1.414.873  

Καταθέσεις μετόχων 5.326  5.326  

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 0  477  

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες - Ακταίον 0  1.093  

Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων 40.544  48.058  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε € 365.486  418.209  

Ιατροί (υποχρεώσεις) 10.991.387  11.935.176  

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.877.998  5.707.625  

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ακταίον 0  280  

Λοιπά ταμεία κύριας ασφαλίσεως 64  4.559  

Επικουρικά ταμεία 1.821  16.468  

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0  0  

Κέρδη από Sale and leaseback 49.219  0  

  25.576.339  19.609.244  

 
Εταιρεία     

Λοιπές Υποχρεώσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασμών απαιτήσεων 7.543.209  804.193 

Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασμών προκαταβολών 109  86  

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες - Ακταίον 0  1.093  

Καταθέσεις μετόχων 5.326  5.326  

Μερίσματα πληρωτέα 701.177  1.414.873  

Δικαιούχοι χρηματικών  εγγυήσεων 40.544  60.157  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε € 430.457  499.689  

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ΤΣΑΥ 5.870.627  5.700.845  

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ακταίον 0  280  

Επικουρικά ταμεία 612  18.746  

Ιατροί (υποχρεώσεις) 10.991.387  11.935.176  

Κέρδη από Sale and leaseback 49.219  0  

  25.632.666  20.440.463  

 
  
5.26 Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 
 
Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις έχουν ως εξής: 
 

Όμιλος     

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 31/12/2014 31/12/2013 

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 310.000  310.811  

  310.000  310.811  

 
Εταιρεία     

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 31/12/2014 31/12/2013 

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 260.000  260.000  

  260.000  260.000  

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



 

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2014 63 

Σωρευτικά έχουν υπολογιστεί οι εξής προβλέψεις: 
 

Όμιλος     

Κατηγορία προβλέψεων 2014 2013 

Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών 2.228.396 2.228.396 

Προβλέψεις για υποτίμηση αναλώσιμων υλικών 837.245 2.432.245 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 3.797.468 4.320.175 

Προβλέψεις για γραμμάτια και επιταγές σε καθυστέρηση 929.092 324.092 

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες διάφορους 4.325.468 4.315.230 

Προβλέψεις για χρεωστικούς μεταβατικούς λογαριασμούς 397.780 397.780 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.621.777 1.418.495 

Προβλέψεις για φορολογικούς ελέγχους 310.000 310.811 

Απομειώσεις Χρεογράφων διαθέσιμων για πώληση 929.653 189.392 

  15.376.879 15.936.617 

 
Εταιρεία     

Κατηγορία προβλέψεων 2014 2013 

Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών 2.228.396 2.228.396 

Προβλέψεις για υποτίμηση αναλώσιμων υλικών 837.245 2.432.245 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 3.514.967 4.027.263 

Προβλέψεις για γραμμάτια και επιταγές σε καθυστέρηση 919.861 314.861 

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες διάφορους 4.325.468 4.315.230 

Προβλέψεις για λοιπά κυκλοφούντα στοιχεία ενεργητικού 397.780 397.780 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.601.947 1.405.170 

Προβλέψεις για φορολογικούς ελέγχους 260.000 260.000 

Απομειώσεις Χρεογράφων διαθέσιμων για πώληση 929.653 189.392 

  15.015.317 15.570.338 

 
 

5.27 Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις του ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος     

Πωλήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Πωλήσεις υπηρεσιών 121.706.460  104.570.018  

Πωλήσεις εμπορευμάτων 40.198  258  

Επιστροφές / εκπτώσεις (37.651.491) (23.898.415) 

  84.095.168  80.671.861  

 
Εταιρεία     

Πωλήσεις 31/12/2014 31/12/2013 

Πωλήσεις υπηρεσιών 121.706.460  104.501.068  

Εκπτώσεις πωλήσεων (37.651.491) (23.898.415) 

  84.054.970  80.602.653  

 

5.28 Κόστος Πωληθέντων 
 
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 

Όμιλος     

Κόστος Πωληθέντων 31/12/2014 31/12/2013 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 24.594.708  24.459.946  

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 10.724.396  13.841.267  

Παροχές τρίτων 5.813.101  5.167.176  

Φόροι - Τέλη 641.331  872.301  

Διάφορα έξοδα 5.869.227  8.216.669  

Αποσβέσεις παγίων 6.429.645  6.067.047  

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 188.267  233.881  

Ανάλωση αποθεμάτων / υλικών 19.104.298  15.798.384  

Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων (51.170) (41.535) 

  73.313.803  74.615.137  

 



 

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2014 64 

 
Εταιρεία     

Κόστος Πωληθέντων 31/12/2014 31/12/2013 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 24.438.872  24.118.380  

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 10.700.283  13.905.462  

Παροχές τρίτων 5.801.819  5.403.194  

Φόροι - Τέλη 638.694  860.681  

Διάφορα έξοδα 13.085.866  14.295.328  

Αποσβέσεις παγίων 6.417.958  6.035.704  

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 188.267  233.881  

Ανάλωση αποθεμάτων 12.102.203  9.862.867  

Ιδιοπαραγωγή και αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων (51.170) (41.535) 

  73.322.793  74.673.961  

 

5.29 Λοιπά Έσοδα 
 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος     

Λοιπά Έσοδα 31/12/2014 31/12/2013 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 53.324  13.531  

Προμήθειες - Μεσιτείες 4.208  127.214  

Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων 414.222  618.208  

Έσοδα από χρησιμοποιημένες Προβλέψεις 10.373  208.808  

Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 263.719  9.871  

Ειδικές επιχορηγήσεις επιδοτήσεις 80.196  0  

Έκτακτα κέρδη 0  8.450  

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0  7.020  

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 247.977  402.231  

Σύνολο 1.074.019  1.395.334  

 
Εταιρεία     

Λοιπά Έσοδα 31/12/2014 31/12/2013 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 182.460  13.531  

Προμήθειες - Μεσιτείες 4.208  127.214  

Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων 415.122  634.208  

Ειδικές επιχορηγήσεις επιδοτήσεις 80.196  0  

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  113.732  396.832  

Έκτακτες κέρδη / έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0  5.886  

Έσοδα από χρησιμοποιημένες Προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0  8.308  

  795.717  1.185.979  

 

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

Όμιλος     

Έξοδα ανάπτυξης / διάθεσης 31/12/2014 31/12/2013 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 460.192 590.944 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 200.664 334.400 

Παροχές τρίτων 108.769 124.837 

Φόροι - Τέλη 12.000 21.075 

Διάφορα έξοδα 109.819 198.512 

Αποσβέσεις παγίων 120.305 146.578 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 3.523 5.650 

  1.015.273  1.421.996  
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Εταιρεία     

Έξοδα ανάπτυξης  31/12/2014 31/12/2013 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 457.276 582.692 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 200.213 335.951 

Παροχές τρίτων 108.558 130.539 

Φόροι - Τέλη 11.951 20.794 

Διάφορα έξοδα 244.850 345.370 

Αποσβέσεις παγίων 120.087 145.821 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 3.523 5.650 

  1.146.457  1.566.818  

 

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

Όμιλος     

Έξοδα Διοίκησης 31/12/2014 31/12/2013 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 511.324 642.331 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 222.960 363.479 

Παροχές τρίτων 120.854 135.693 

Φόροι - Τέλη 13.333 22.907 

Διάφορα έξοδα 122.021 215.774 

Αποσβέσεις παγίων 133.672 159.324 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 3.914 6.142 

  1.128.081  1.545.648  

 
Εταιρεία     

Έξοδα Διοίκησης 31/12/2014 31/12/2013 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 508.085 633.361 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 222.459 365.164 

Παροχές τρίτων 120.620 141.891 

Φόροι - Τέλη 13.278 22.602 

Διάφορα έξοδα 272.055 375.403 

Αποσβέσεις παγίων 133.429 158.501 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 3.914 6.142 

Σύνολο 1.273.841  1.703.063  

 

 

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

Όμιλος     

Λοιπά Έξοδα  31/12/2014 31/12/2013 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  807.659  2.426.212  

Έκτακτες ζημίες 51.170  43.367  

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 453.546  317.919  

Λοιπές έκτακτες Προβλέψεις 16.066  8.593  

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 92.957  34.136  

  1.421.397  2.830.227  

 
Εταιρεία     

Λοιπά Έξοδα  31/12/2014 31/12/2013 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  807.026  2.248.623  

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα - Ακταίον 0  1.897  

Έκτακτες ζημίες 51.170  43.367  

Λοιπές έκτακτες Προβλέψεις 0  8.593  

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 85.484  34.108  

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 200.237  251.865  

  1.143.917  2.588.452  
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5.33 Χρηματοοικονομικά Έσοδα 
 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 
Όμιλος     

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 31/12/2014 31/12/2013 

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 293.207  7.618  

Σύνολο 293.207  7.618  

   

 
Εταιρεία     

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 31/12/2014 31/12/2013 

Πιστωτικοί τόκοι 293.196  7.517  

Έσοδα συμμετοχών 0  0  

  293.196  7.517  

 

 

5.34 Χρηματοοικονομικά Έξοδα 
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

 
Όμιλος     

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 31/12/2014 31/12/2013 

Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 133.539  134.440  

Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων 372.485  389.891  

Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών 
χρηματοδοτήσεων 

2.255.043  1.925.319  

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 2.420  1.050  

  2.763.486  2.450.700  

 
Εταιρεία     

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 31/12/2014 31/12/2013 

Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων 372.485  389.891  

Τόκοι και έξοδα λοιπών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων - Ακταίον 0  41.697  

Τόκοι και έξοδα λοιπών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 2.387.811  1.912.968  

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 2.420  1.050  

  2.762.715  2.345.606  

 

 

5.35 Λοιπά επενδυτικά αποτελέσματα  
 
Tα λοιπά επενδυτικά αποτελέσματα αναλύονται ως εξής : 

 
Όμιλος     

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα 31/12/2014 31/12/2013 

Έσοδα συμμετοχών - Μερίσματα από θυγατρική 0  0  

Ζημιές από οριστική πώληση χρεογράφων  (276.143) 0  

Σύνολο (276.143) 0  

 
Εταιρεία     

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα 31/12/2014 31/12/2013 

Έσοδα συμμετοχών - Μερίσματα από θυγατρική 0  709.644  

Ζημιές από οριστική πώληση χρεογράφων  (276.143) 0  

Σύνολο (276.143) 709.644  

 
Η ζημιά από πώληση  χρεογράφων αφορά σε οριστική πώληση μετοχών της Ε.Τ.Ε κατά τη 
διάρκεια της χρήσης. 
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5.36 Φόροι 
 
Οι φόροι για τον όμιλο και τη εταιρεία αναλύονται ως εξής: 
 

Όμιλος     

Φόροι 31/12/2014 31/12/2013 

Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι βάσει Ε.Λ.Π. 527.280 894.204 

Αναβαλλόμενη φορολογία 200.074 (479.307) 

Σύνολο 727.353 414.896 

Ανάλυση αναβαλλόμενης φορολογίας:     

Επίδραση από αλλαγή συντελεστών απόσβεσης (466.731) (452.041) 

Επίδραση από λογισμό χρηματοδοτικών μισθώσεων 335.884 323.701 

Επίδραση από αναπροσαρμογή αποτιμήσεων 0 0 

Επίδραση από λογισμό προβλέψεων 335.082 (537.653) 

Επίδραση από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης (4.642) 0 

Επίδραση από αλλαγή συντελεστή φορολογίας 0 186.686 

Λοιπές επιδράσεις 481 0 

Σύνολο 200.074  (479.307) 

 
Εταιρεία     

Φόροι 31/12/2014 31/12/2013 

Φόρος εισοδήματος και λοιποί βάσει ΕΛΠ 457.401 811.344 

Αναβαλλόμενη φορολογία 173.626  (490.652) 

  631.027  320.692  

Αναβαλλόμενη φορολογία που αναλύεται:     

Επίδραση από αλλαγή συντελεστών απόσβεσης (494.870) (451.759) 

Επίδραση από λογισμό χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 

335.884 323.701  

Επίδραση από αναπροσαρμογή αποτιμήσεων 0 0  

Επίδραση από λογισμό προβλέψεων 336.773  (550.789) 

Επίδραση από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης (4.642) 0  

Επίδραση από αλλαγή συντελεστή φορολογίας 0  188.196  

Λοιπές επιδράσεις 481  0  

Σύνολο 173.626  (490.652) 

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

 
Όμιλος       

Ανάλυση φόρων βάσει ΕΛΠ 31/12/2014 31/12/2013 Σημειώσεις 

Φόρος εισοδήματος χρήσης 490.823  762.206  Βάσει του Ν. 4172/2013 

Λοιποί φόροι βάσεις ΕΛΠ 2.600  2.569  Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 

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

Φόρος Ακίνητης περιουσίας / ΕΤΑΚ 30.684  129.429  
Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας νομικών 
προσώπων 

  527.280  894.204    

 
Εταιρεία       

Ανάλυση φόρων βάσει ΕΛΠ 31/12/2014 31/12/2013 Σημειώσεις 

Φόρος εισοδήματος χρήσης 425.117  685.657  Βάσει του Ν. 4172/2013 

Λοιποί φόροι βάση ΕΛΠ 1.600  788  Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 

Φόρος Ακίνητης περιουσίας / ΕΤΑΚ 30.684  124.899  
Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας νομικών 
προσώπων 

  457.401  811.344    
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5.37 Λοιπά συνολικά έσοδα 
 

 

Όμιλος Σύνολο 
Διακοπείσες 

Δραστηριότητες 
Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2014 

Έσοδα - κέρδη από συναλλαγή στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 51.068 0 51.068 

Αποτίμηση χρη/κών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (737.631) 0 (737.631) 

Αναβαλλόμενος φόρος 191.784 0 191.784 

Αναλογιστικά κέρδη - ζημιές βάσει ΔΛΠ 19 0 0 0 

Λοιπά έσοδα 0 0 0 

Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (494.779) 0 (494.779) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (391.468) 0 (391.468) 

Κατανέμονται σε:   
  

Ιδιοκτήτες μητρικής (391.468) 0 (391.468) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0 

 

 

Όμιλος Σύνολο 
Διακοπείσες 

Δραστηριότητες 
Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
01.01 - 

31.12.2013 
01.01 - 

31.12.2013 
01.01 - 31.12.2013 

Έσοδα - κέρδη από συναλλαγή στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 85.094 0 85.094 

Αποτίμηση χρη/κών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (189.392) 0 (189.392) 

Αναβαλλόμενος φόρος 49.242 0 49.242 

Αναλογιστικά κέρδη - ζημιές βάσει ΔΛΠ 19 (76.052) 0 (76.052) 

Λοιπά έσοδα (13.903) 0 (13.903) 

Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων 19.774 0 19.774 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (125.237) 0 (125.237) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (3.021.325) 21.723 (3.043.048) 

Κατανέμονται σε:   
  

Ιδιοκτήτες μητρικής (3.021.325) 21.723 (3.043.048) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0 

 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα - Εταιρεία 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2013 

Έσοδα - κέρδη από συναλλαγή στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 51.068 85.094 

Αποτίμηση χρη/κών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (737.631) (189.392) 

Αναβαλλόμενος φόρος 191.784 49.242 

Αναλογιστικά κέρδη - ζημιές βάσει ΔΛΠ 19 0 (76.052) 

Λοιπά έσοδα 0 0 

Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων 0 19.774 

Λοιπά συνολικά έσοδα (494.779) (111.335) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (621.334) (2.496.430) 

 

 

5.38 Ποσά μηχανισμών επιστροφής Rebate & Claw back 
 
Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης σε εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων 
σχετικά με το άρθρο 100 του ν.4172/2013  προέβη σε έκδοση πιστωτικών τιμολογίων προς τον 
ΕΟΠΥΥ συνολικού ποσού 7,09 εκ. € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και καθαρού ποσού 6,4 εκ. 
€, κλείνοντας και τη σχετική πρόβλεψη που είχε διενεργηθεί κατά την 31.12.2013 ποσού € 1,7 εκ. €.  
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6. ΆΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ 
6.1 Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 
 
Οι υπολογισμοί των βασικών κερδών/(ζημιών) ανά μετοχή μετά τους φόρους των κοινών μετοχών, 
για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εμφανίζονται στη συνέχεια. 
 

 Παράμετροι υπολογισμού αριθμητών κλάσματος υπολογισμού κερδών/ζημιών ανά 
μετοχή 

 
    Παρούσα χρήση Προηγούμενη χρήση 

    Ο Όμιλος Mητρική Ο Όμιλος Mητρική 

Α. Αριθμητές βασικών κερδών ανά μετοχή 
   

  

  Κέρδη μετά τους φόρους 103.312 (126.555) (2.896.088) (2.385.095) 

Μείον: 
Μερίσματα προνομιούχων μετοχών που αφορούν τη 
χρήση 

- - - - 

Μείον: Ζημιές από εξαγορές προνομιούχων μετοχών - - - - 

Μείον: 
Ζημιές από πρόωρη μετατροπή προνομιούχων μετοχών 
σε κοινές 

- - - - 

  Βασικά κέρδη κοινών μετοχών 103.312 (126.555) (2.896.088) (2.385.095) 

 
 
 Παράμετροι υπολογισμού παρανομαστών κλάσματος υπολογισμού κερδών/ζημιών ανά 

μετοχή 
 

    Παρούσα χρήση Προηγούμενη χρήση Σταθμισμένη τιμή 

    
Αριθμός 
μετοχών 

Μέρες 
Αριθμός 
μετοχών 

Μέρες 
Παρούσα 

Χρήση 
Προηγούμενη 

χρήση 

Α. Παρονομαστής βασικών κερδών ανά μετοχή             

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

2.777.300 365 2.777.300 365 2.777.300 2.777.300 

Α1 Αυξήσεις 
     

  

  Αύξηση με μετρητά - -   - - - 

  Μετατροπή ομολογιών σε κοινές μετοχές - - - - - - 

  Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων - - - - - - 

  Αυξήσεις σε είδος - - - - - - 

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

  Συνενώσεις  - - - - - - 

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

  - - - - - 

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

- - - - - - 

Α2 Μειώσεις με καταβολή στους μετόχους 
     

  

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

Α3 
Μεταβολή μετοχών χωρίς μεταβολή των 
πόρων      

  

  
Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών 

        - - 

  Μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών - - - - - - 

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

  
Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών 
(Split) 

- - - - - - 

  
Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών 
(Reverse Split) 

- - - - - - 

  
Σύνολο Μέσων Σταθμισμένων Κοινών 
Μετοχών 

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

  Σύνολο Δραστηριοτήτων Παρούσα χρήση Προηγούμενη χρήση 

    Όμιλος Mητρική Όμιλος Mητρική 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή         

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών 103.312 (126.555) (2.896.088) (2.385.095) 

  Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές 2.777.300 2.777.300 2.777.300 2.777.300 

  Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,0372 (0,0456) (1,0428) (0,8588) 

        Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες   

       01.01 - 31.12.2014 

   Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή   

     Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών 103.312 

     Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές 2.777.300 

     Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,0372 

   

        Διακοπείσες Δραστηριότητες   

       01.01 - 31.12.2014 

   Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή   

     Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών - 

     Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές - 

     Βασικά κέρδη ανά μετοχή  -  

    
  Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων   

    01.01 - 31.12.2013 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή   

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών (2.917.811) 

  Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές 2.777.300 

  Βασικά κέρδη ανά μετοχή (1,0506) 

     Διακοπείσες Δραστηριότητες   

    01.01 - 31.12.2013 

Α Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή   

  Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών 21.723 

  Μέσες σταθμισμένες κοινές μετοχές 20.000 

  Βασικά κέρδη ανά μετοχή 1,0862 

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

Είδος τίτλων κεφαλαίου 
(μετοχών) 

Λήξη χρήσης Έναρξη χρήσης 

Αριθμός 
τίτλων 

Ονομαστική 
αξία 

Αξία 
κεφαλαίου 

Αριθμός 
τίτλων 

Ονομαστική 
αξία 

Αξία 
κεφαλαίου 

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

  2.777.300   83.319.000 2.777.300   83.319.000 

 
6.3 Μεταβολές στους λογαριασμούς ιδίων κεφαλαίων 
 
Οι μεταβολές στην περίοδο για όλους τους λογαριασμούς της καθαρής θέσης, εμφανίζονται στην 
παρ. 1.3 (Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων). 
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6.4 Συμφωνία ροών με διαθέσιμα και ανάλυση διαθεσίμων 
 
Η συνοπτική συμφωνία ανάμεσα στις ταμειακές ροές κατά κατηγορία και στη μεταβολή των 
ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων, εμφανίζεται στη συνέχεια. 
 
 

Όμιλος      

Είδος Ροών 01.01-31.12.2014 
01.01-

31.12.2013 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα έναρξης 2.452.263 4.937.463 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 21.010.546 1.116.877 

Επενδυτικές Δραστηριότητες (1.667.935) (3.741.606) 

Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες (5.387.767) 139.529 

Σύνολο Ταμειακών Ροών  13.954.845 (2.485.200) 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης 16.407.108 2.452.263 

   

Εταιρεία     

Είδος Ροών 01.01-31.12.2014 
01.01-

31.12.2013 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα έναρξης 2.411.634 4.853.868 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 20.982.148 447.938 

Επενδυτικές Δραστηριότητες (1.668.503) (3.029.702) 

Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες (5.387.767) 139.529 

Σύνολο Ταμειακών Ροών  13.925.878 (2.442.234) 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης 16.337.511 2.411.634 

 

 
Όμιλος       

  31/12/2014 31/12/2013   
Αιτιολόγηση περίληψης ταμειακών 
διαθεσίμων και ισοδυνάμων 

Ταμείο ομίλου 55.154 128.075 
 

Μετρητά 

Καταθέσεις όψεως 4.351.954 2.324.189 
 

Φύση στοιχείου - Άμεση ρευστοποίηση. 

Καταθέσεις προθεσμίας 12.000.000 0 
 

Φύση στοιχείου - Άμεση ρευστοποίηση. 

  16.407.108 2.452.263     

     Εταιρεία       

  31/12/2014 31/12/2013   
Αιτιολόγηση περίληψης ταμειακών 
διαθεσίμων και ισοδυνάμων 

Ταμείο εταιρείας 54.526 127.220 
 

Μετρητά 

Καταθέσεις όψεως 4.282.986 2.284.414 
 

Φύση στοιχείου - Άμεση ρευστοποίηση. 

Καταθέσεις προθεσμίας 12.000.000 0 
 

Φύση στοιχείου - Άμεση ρευστοποίηση. 

  16.337.511 2.411.634     
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6.5 Ανάλυση Εξόδων κατ’ είδος 
 
Στην κατάσταση συνολικών εσόδων (ή αποτελεσμάτων χρήσης), τα έξοδα εμφανίζονται κατά 
λειτουργία. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των εξόδων κατά είδος. 
 

Όμιλος      

Έξοδα κατά είδος 
1/1 - 

31/12/2014 
1/1 - 

31/12/2013 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 25.566.225 25.693.220 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 11.148.021 14.539.146 

Παροχές τρίτων 6.042.725 5.427.706 

Φόροι - τέλη 666.664 916.283 

Διάφορα έξοδα 6.101.067 8.630.954 

Τόκοι και συναφή έξοδα 2.763.486 2.450.700 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 6.683.622 6.372.948 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 195.704 245.674 

  59.167.514 64.276.631 

 
Εταιρεία     

Έξοδα κατά είδος 
1/1 - 

31/12/2014 
1/1 - 

31/12/2013 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 25.404.233 25.334.433 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 11.122.956 14.606.577 

Παροχές τρίτων 6.030.997 5.675.624 

Φόροι - τέλη 663.923 904.077 

Διάφορα έξοδα 13.602.771 15.016.101 

Τόκοι και συναφή έξοδα 2.762.715 2.345.606 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 6.671.474 6.340.025 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 195.704 245.674 

  66.454.772 70.468.116 

 
  

6.6 Ανάλυση Εσόδων κατ’ είδος 
 
Τα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 18, που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, 
αναλύονται κατά κατηγορία ως εξής: 
 

 
Όμιλος 

Έσοδα κατά κατηγορία 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 40.198 258 

Πωλήσεις υπηρεσιών 84.054.970 80.671.603 

Έσοδα από επιχορηγήσεις και πρόσθετα έσοδα πωλήσεων 80.196 0 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 53.324 13.531 

Προμήθειες 4.208 127.214 

Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων 414.222 618.208 

Πιστωτικοί τόκοι 293.207 7.618 

Λοιπά έσοδα / έκτακτα έσοδα 247.977 417.701 

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 274.092 218.680 

  85.462.393 82.074.813 

Λογαριασμοί που εμφανίζονται τα πιο πάνω έσοδα στα αποτελέσματα 

Πωλήσεις 84.095.168 80.671.861 

Λοιπά έσοδα 1.074.019 1.395.334 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 293.207 7.618 

  85.462.393 82.074.813 
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Εταιρεία 

Έσοδα κατά κατηγορία 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 

Πωλήσεις υπηρεσιών 84.054.970 80.602.653 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 80.196 0 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 182.460 13.531 

Προμήθειες 4.208 127.214 

Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων 415.122 634.208 

Πιστωτικοί τόκοι 293.196 7.517 

Έσοδα συμμετοχών 0 709.644 

Λοιπά έσοδα / έκτακτα έσοδα 113.732 402.718 

Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις 0 8.308 

  85.143.884 82.505.793 

Λογαριασμοί που εμφανίζονται τα πιο πάνω έσοδα στα αποτελέσματα 

Πωλήσεις 84.054.970 80.602.653 

Λοιπά έσοδα 795.717 1.185.979 

Χρηματοοικονομικά έσοδα / Λοιπά επενδυτικά 
αποτελέσματα 293.196 717.161 

  85.143.884 82.505.793 

 

6.7 Εμπράγματα βάρη 
 
Τα εμπράγματα βάρη του ομίλου και της μητρικής εταιρείας (από σύναψη δανείου της 
απορροφούμενης θυγατρικής εταιρείας Ακταίον ΑΕ) αναλύονται κατά την 31.12.2014 ως εξής. 

Εταιρεία - Όμιλος 

Κατηγορία Ενσώματων Παγίων Αξία βαρών Είδη βαρών Υποχρεώσεις που καλύπτουν 

Γήπεδα - οικόπεδα 4,4 εκ. € Εξασφάλιση υποχρεώσεων Δανειακές υποχρεώσεις 

 
Επίσης έχουν εκχωρηθεί επιταγές ως εγγύηση για εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων αξίας 744 χιλ. 
€ περίπου καθώς και λοιπές εγγυήσεις αξίας 213 χιλ. € για εξασφάλιση συμβάσεων leasing  
 

6.8 Ενδεχόμενες απαιτήσεις / υποχρεώσεις 
 

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

Επωνυμία Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

ΠΕΡΣΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε. 2008 – 2010 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. Υπό εκκαθάριση 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. Υπό εκκαθάριση 

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

AKTAION A.E. (συγχωνεύτηκε από τη μητρική) 2010  

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

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

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

 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους 

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

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

Όμιλος 

  31/12/2014 

Σύνολο έντοκων υποχρεώσεων 47.411.879 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  16.407.108 

Καθαρός δανεισμός  31.004.771 

Ίδια κεφάλαια  86.425.772 

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια  117.430.543 

Σχέση Καθαρού Δανεισμού / Συνολικά κεφάλαια 26,40% 

Σχέση Ιδίων κεφαλαίων / Συνολικά κεφάλαια 73,60% 

    

Εταιρεία 

  31/12/2014 

Σύνολο έντοκων υποχρεώσεων 47.411.879 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  16.337.511 

Καθαρός δανεισμός  31.074.368 

Ίδια κεφάλαια  85.501.473 

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια  116.575.840 

Σχέση Καθαρού Δανεισμού / Συνολικά κεφάλαια 26,66% 

Σχέση Ιδίων κεφαλαίων / Συνολικά κεφάλαια 73,34% 
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6.11 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά 
την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
 

 
Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2014 

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού     

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 

325.429 325.429 

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις 0 0 

 
325.429 325.429 

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού     

Δάνεια και απαιτήσεις 56.979.075 56.937.733 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 16.407.108 16.337.511 

 
73.386.184 73.275.245 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο 
κόστος 

23.594.538 23.594.538 

 
23.594.538 23.594.538 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο 
κόστος 

68.588.583 69.675.272 

  68.588.583 69.675.272 

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

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

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

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

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

 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
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.  
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών των εταιρειών του Ομίλου, γίνεται με το νόμισμα 
του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας) το οποίο είναι το Ευρώ. 
 

 Ανάλυση ευαισθησίας επιτοκίου 
Η πολιτική του ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή του στον κίνδυνο ταμειακών ροών 
επιτοκίου όσον αφορά τη χρηματοδότησή του. Την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο όμιλος είναι 
εκτεθειμένος μόνο στις μεταβολές του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό. Οι 
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μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας διέπονται από όρους σταθερού 
μακροχρόνιου spread, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μεταβολής των περιθωρίων 
ασφαλίστρων κινδύνου.    
 

  Εταιρεία Όμιλος 

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

Επίδραση στα χρηματοοικονομικά έξοδα 948.238 948.238 

Επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης  -948.238 -948.238 

     Εταιρεία Όμιλος 

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

Επίδραση στα χρηματοοικονομικά έξοδα -948.238 -948.238 

Επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης  948.238 948.238 

 
 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: 

 
Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2014 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16.407.108 16.337.511 
Απαιτήσεις έναντι πελατών και λοιπές εμπορικές 
απαιτήσεις 56.979.075 56.937.733 

  73.386.184 73.275.245 

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

 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 
Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται 
καθημερινά. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο 
έτος προσδιορίζονται μηνιαία. Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει κάθε ανάγκη χωριστά και με βάση 
εγκεκριμένο πρόγραμμα διεκπεραιώνει τις εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Οι κυριότερες 
υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 31.12.2014 αναλύονται χρονικά ως εξής: 

 
Εταιρεία         

  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

  
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερο από 5 έτη 

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 800.000 1.654.300 18.320.736 0 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 12.816.170 9.918.498 23.123.263 0 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις   1.014.300 22.803.041 0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 784.856 778.144 1.256.501 0 

  14.401.026 13.365.242 65.503.542 0 
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6.12.1 Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την κλειόμενη χρήση και σχετίζονται με 
τους πιστωτικούς κινδύνους και τους κινδύνους ρευστότητας.  
 
Αναφορικά με την υιοθέτηση μέτρων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 100 του 
ν.4172/2013 έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα εξής: 
α) ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw-back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων 
και φυσικοθεραπείας. Βάσει του μηχανισμού, η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που 
παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Το υπερβάλλον ποσό, το 
οποίο αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των 
ανωτέρω υπηρεσιών υγείας, υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται εντός μηνός από την 
έγγραφη ατομική ειδοποίηση σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ.  
Το συνολικό ποσό της επιστροφής (claw-back) υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, υπολογίζοντας τη 
διαφορά ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, που προκύπτει από την 
αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές rebate και λοιπές μη 
αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισμού.  
β) η καθιέρωση κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές 
εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ 
ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή (Rebate) για 
κάθε μήνα.  
Το ποσό επιστροφής ("rebate") υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, και αποδίδεται από τους υπόχρεους 
παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική ειδοποίησή τους, 
σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ.  
Ο ΕΟΠΥΥ επιπλέον δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά επιστροφής ("rebate') με ισόποσες 
οφειλές του προς τους παρόχους εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους, όπως αυτές 
προκύπτουν από τα νόμιμα παραστατικά τους. Οι διατάξεις των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) 
έχουν αναδρομική ισχύ από 01.01.2013 και διάρκεια έως 31.12.2015.  
Η εταιρία για τα ανωτέρω έχει προσφύγει μαζί με τις υπόλοιπες ιδιωτικές κλινικές ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των Υπουργικών Αποφάσεων και των ατομικών σημειωμάτων για 
το rebate και το claw back που έχουν επιβληθεί επί των τιμολογίων των ιδιωτικών κλινικών προς τον 
ΕΟΠΥΥ, καθώς και κατά δύο αποφάσεων του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που επαναπροσδιορίζουν 
μονομερώς την χρέωση συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων προς τον ΕΟΠΥΥ από τις ιδιωτικές 
κλινικές. Ήδη έχει εκδικαστεί η απόφαση του rebate και αναμένεται η απόφαση ενώ για το claw 
back υφίσταται εκκρεμοδικία. 
Εντός της χρήσεως 2014 εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω οι υπ’ αριθμ. 
Υ9/οικ.39255/5.5.2014 και Υ9/οικ.3926/5.5.2014 του Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύθηκαν στο 
ΦΕΚ Β’ 1202/12.5.2014, οι οποίες κατήργησαν τις προηγούμενες αποφάσεις Υ9/οικ. 
77307/14.8.2013 και Υ9/οικ.91813/27.9.2013. Επιπλέον εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 
Υ9/οικ.39259/5.5.2014 με τα «επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για τις προς αυτόν 
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους ανά κατηγορία 
παρεχόμενης υπηρεσίας».  
Η συνολική επιβάρυνση για τη εταιρεία σε εφαρμογή των ως άνω υπουργικών αποφάσεων ανήλθε 
συνολικά σε 7,09 εκ. € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για το οποία εκδόθηκαν σε εφαρμογή 
της ΠΟΛ.1191/12.8.2014 τα σχετικά πιστωτικά τιμολόγια. 
Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. αποφάσεις Υ9/οικ.70522/18.8.2014 και 
Υ9/οικ.70521/18.8.2014 βάση των οποίων ο ΕΟΠΥΥ γνωστοποίησε με έγγραφό του τα ποσά 
Rebate – Clawback για το Α’ εξάμηνο του 2014 τονίζοντας όμως ότι ο υπολογισμός του Clawback 
έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού του έτους 2013. 
Επιπλέον στις 11/11/2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3040/2014 η απόφαση του υπουργείου Υγείας 
με την οποία γνωστοποιούνται τα μέτρα ελέγχου των δαπανών των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με 
την απόφαση καθορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2014 των Γενικών, Μικτών και 
Ειδικών, πλην ψυχιατρικών, κλινικών. Επιπροσθέτως περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού του 
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claw-back για το 2014 λαμβάνοντας υπ’ όψιν καθορισμένους δείκτες οι οποίοι θα προκύψουν από τα 
απολογιστικά στοιχεία του 2013. 
Κατόπιν των ανωτέρω είναι αδύνατη η ακριβής ποσοτικοποίηση του προϋπολογισμού και του claw-
back που αντιστοιχεί στην εταιρεία λόγω μη γνωστοποίησης από πλευράς ΕΟΠΥΥ όλων των 
παραμέτρων (κλάδου και κλινικών ξεχωριστά) οι οποίες μπορούν αξιόπιστα να οδηγήσουν σε ακριβή 
προσδιορισμό των αντίστοιχων ποσών. Επίσης θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα τελικά ποσά του 
claw-back για το 2014 θα προκύψουν εφόσον ελεγχθούν και οι υποβολές του συνόλου του έτους 
2014, εκκαθαριστούν και τελικώς επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ.  

 
6.13 Συνδεδεμένα μέρη 
 

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

Εταιρεία Σχέση Συμμετοχής 

Πωλήσεις 

Αγαθών και 

Υπηρεσιών 

Λοιπά 

Έσοδα και 

Έσοδα 

Συμμετοχών

Αγορές Αγαθών 

και Υπηρεσιών

Λοιπές 

Δαπάνες 
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. Θυγατρική  - - 0,00  - 227.206 52.598

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. Θυγατρική  -  -  -  - 543.781  - 

SKIAWORLD INVESTMENTS LIMITED Θυγατρική  - 0  -  - 17.216 0

METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD Θυγατρική  -  -  - 0 0  - 

GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε. Θυγατρική  -  - 7.389.153  - 0 12.678.862

AKTAION A.E. Θυγατρική  - 900 129.136  - 0 0

IONIS DEVELOPMENT AE Λοιπά συν δεδεμέν α Μέρη  -  - 1.325.928  - 0  - 

ΤΕΟΔΟΜΗ ΑΚΤΕ Λοιπά συν δεδεμέν α Μέρη  -  - 317.661  -  - 52.939

ΜΕΤΟΧΟΙ (μερίσματα πληρωτέα) Μέτοχοι  -  -  -  - 5.174.382 701.177

Σύνολο 0 900 9.161.877 0 5.962.585 13.485.576  
 
Επιπλέον οι συναλλαγές του ομίλου και της μητρικής εταιρείας με τα βασικά διευθυντικά στελέχη 
έχουν ως εξής: 

 

Περιγραφή  Όμιλος Εταιρεία 

 - Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 337.700 296.565 

 - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 253.211 253.211 

 - Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης - - 

 
 

6.14 Λειτουργικοί Τομείς 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του ομίλου κατά τομέα 
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01.01 - 31.12.2014

Παροχή 

Υπηρεσιών 

Υγείας

Εξειδικευμένες  

Υπηρεσίες Υγείας

Πωλήσεις Ιατρικών 

Υλικών

Προώθηση 

Πωλήσεων Υγείας

Επενδυτικές 

Δραστηριόττες

Απορροφούμενος 

Τομέας - 

Στάθμευση 

Αυτ/των

Σύνολο

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

Εσωτερικές Πωλήσεις 0 0 -7.389.153 0 0 0 -7.389.153

Καθαρές Πωλήσεις 84.054.970 0 40.198 0 0 0 84.095.168

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 0 0 0 0 0 129.890 129.890

Εσωτερικές Πωλήσεις 0 0 0 0 0 -129.136 -129.136

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
3.128.506 0 338.710 0 -9.111 118.984 3.577.088

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

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

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

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα -276.143 0 0 0 0 -276.143

Εσωτερικές Απαλοιφές Μερισμάτων 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Ενεργητικά στοιχεία διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 1.173.131

Υποχρεώσεις διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 637.259

01.01 - 31.12.2013

Παροχή 

Υπηρεσιών 

Υγείας

Εξειδικευμένες  

Υπηρεσίες Υγείας

Πωλήσεις Ιατρικών 

Υλικών

Προώθηση 

Πωλήσεων Υγείας

Επενδυτικές 

Δραστηριόττες

Απορροφούμενος 

Τομέας - 

Στάθμευση 

Αυτ/των

Σύνολο

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις ανά Τομέα 80.602.653 29.419 6.460.189 84.800 0 345.371 87.522.431

Εσωτερικές Πωλήσεις 0 25.324 6.459.931 84.800 0 280.515 6.850.570

Καθαρές Πωλήσεις 80.602.653 4.095 258 0 0 64.855 80.671.861

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
-435.959 30.911 300.957 -8.459 -10.910 85.351 -38.109

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
5.904.066 33.283 310.698 -6.530 -10.910 104.231 6.334.839

Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα -2.338.089 -127 -673,83 -91 0 -104.102 -2.443.082

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα 709.644 0 709.644

Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων

Εσωτερικές Απαλοιφές Μερισμάτων -709.644

Κέρδη / (ζημίες )προ φόρων -2.064.404 30.784 300.283 -8.550 -10.910 -18.750 -2.481.191

Φόρος εισοδήματος -320.692 -510 -80.315 0 0 -13.379 -414.896

Καθαρό κέρδος /( ζημιά) -2.385.095 30.273 219.967 -8.550 -10.910 -32.129 -2.896.088

Ενεργητικά στοιχεία διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 1.173.131

Υποχρεώσεις διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 637.259  
 

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

 

6.16 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου και της εταιρείας στην κλειόμενη και την 
προηγούμενη χρήση έχει ως εξής: 
 
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: 31/12/2014 31/12/2013 

Όμιλος 935  908   

Εταιρεία 929                       902 

 

6.17 Προτεινόμενο Μέρισμα 
 
Για τη χρήση 2014 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει προς την Γενική Συνέλευση 
των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος. 
 

6.18 Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 
 
Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 
11365/08, ορίστηκε ένα ελάχιστο περιεχόμενο στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο 
πρέπει να δημοσιεύεται στον πολιτικό και οικονομικό τύπο. Επειδή τα στοιχεία που δημοσιεύονται 
είναι αποσπασματικά σε σχέση με το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων, γίνεται ρητή αναφορά 
σε αυτό το ζήτημα και ο αναγνώστης παροτρύνεται να μελετήσει τις συνολικές οικονομικές 
καταστάσεις και την έκθεση των ελεγκτών. 
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ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 43858/102/Β/99/128 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 4462 79 07 000

Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία: Αντιπεριφέρεια Πειραιώς - Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου

Διεύθυνση διαδικτύου: www.metropolitan-hospital.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος: Θεοχαράκης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Κούμπας Γεώργιος

Διευθύνων Σύμβουλος: Σπυρίδης Δημήτριος

Μέλη: Γεωργάνας Γεώργιος, Γιαλούρης Μιχαήλ, Ηλιόπουλος Ιωάννης, Θρουβάλας Παναγιώτης

Μπαχάς Μάριος, Παναγόπουλος Περικλής, Ρολόγης Δημήτριος, Τσάτσος Αλέξανδρος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ντζανάτος Δημήτρης (ΑΜΣΟΕΛ 11521)

Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton (ΑΜΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:      Με Σύμφωνη Γνώμη - Θέμα Έμφασης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Σύνολο
Διακοπείσες 

Δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες
Σύνολο

Διακοπείσες 

Δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 121.160.847   124.938.567   121.112.278 124.882.959   Κύκλος εργασιών 84.095.168 - 84.095.168 80.671.861 114.222 80.557.639

Επενδύσεις σε ακίνητα -                        -                        -                        -                        Μικτά κέρδη / (ζημιές) 10.781.365 - 10.781.365 6.056.725 61.855 5.994.869

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.035.030       2.114.006       2.034.824 2.113.132       Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.577.088         -                               3.577.088               (38.109)           22.452                     (60.561)                  

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 489.838          1.478.582       667.832 1.652.796       Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 830.665            -                               830.665                  (2.481.191)     22.234                     (2.503.425)            

Αποθέματα 3.796.934       2.956.020       3.654.374 2.817.184       Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 103.312            -                               103.312                  (2.896.088)     21.723                     (2.917.811)            

Απαιτήσεις από πελάτες 50.116.165     58.102.699     50.074.872 58.357.615     Κατανέμονται σε :

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 29.023.372     11.963.625     29.706.411 13.584.997     Ιδιοκτήτες μητρικής 103.312           -                              103.312                 (2.896.088)     21.723                    (2.917.811)            

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

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 207.795.317 202.726.630 207.250.590 203.408.683 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (494.779)           -                               (494.779)                 (125.237)         -                                (125.237)                

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (391.468)           -                               (391.468)                 (3.021.325)     21.723                     (3.043.048)            

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατανέμονται σε :

Μετοχικό Κεφάλαιο 83.319.000     83.319.000     83.319.000     83.319.000     Ιδιοκτήτες μητρικής (391.468)          -                              (391.468)                (3.021.325)     21.723                    (3.043.048)            

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 3.106.895       3.474.069       2.182.473       2.779.513       Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                        -                              -                               -                      -                               -                             

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 86.425.895     86.793.069     85.501.473     86.098.513     

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) (123)                 (123)                 - -                        Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0372              -                               0,0372                    (1,0428)           1,0862                     (1,0506)                  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 86.425.772     86.792.946     85.501.473     86.098.513     Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή –(σε €)  -  -  -  - -                                 - 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 20.775.036     11.266.608     20.775.036     11.266.608     

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.523.154       4.815.826       4.506.511       4.832.136       10.260.711 -                               10.260.711 6.334.839 26.752                     6.308.087

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 23.817.341     26.313.636     23.817.341     26.313.636     

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση -                        10.295.468     -                        10.295.468     

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 71.616.755     62.604.887     72.650.230     64.602.323     

Σύνολο υποχρεώσεων από διακοπτόμενες δραστηριότητες 637.259          637.259          -                        -                        

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 121.369.545   115.933.684   121.749.117   117.310.170   1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 207.795.317   202.726.630   207.250.590   203.408.683   

Κύκλος εργασιών 84.054.970 80.602.653

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 10.732.177 5.928.691

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.250.134         (435.959)                

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 504.472            (2.064.404)             

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (126.555)           (2.385.095)             

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 Κατανέμονται σε :

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως Ιδιοκτήτες μητρικής (126.555)          (2.385.095)            

(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα) 86.792.946 91.311.401 86.098.513 90.563.437 Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                        -                              

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (391.468)         (3.021.325)      (621.334)         (2.496.430)      Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (494.779)           (111.335)                

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου (6.492)              (4.936)              (6.492)              (4.936)              Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (621.334)           (2.496.430)             

Διανεμηθέντα μερίσματα -                        (1.499.742)      -                        (1.499.742)      Κατανέμονται σε :

Διαφορά από συγχώνευση θυγατρικής 30.786             7.548               30.786             (463.816)         Ιδιοκτήτες μητρικής (621.334)          (2.496.430)            

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως

(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα) 86.425.772 86.792.946 85.501.473 86.098.513 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0456)             (0,8588)                   

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή –(σε €)  -  - 

9.921.607 5.904.066

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

καταστάσεων.

2. Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2014 οριστικοποιήθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ΑΚΤΑΙΟΝ Α.Ε σύμφωνα με την

από 10/10/2014 απόφαση του Αντιπεριφεριαρχή Πειραιά. 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Η θυγατρική εταιρεία "Διαγνωστικό Καρδιολογικό Κέντρο Πειραιά ΑΕ" τελεί υπό εκκαθάριση από την 1η Ιουλίου 2012. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014

δεν παρουσίασε αποτελέσματα. Λειτουργικές δραστηριότητες

Η θυγατρική εταιρεία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" τελεί υπό εκκαθάριση από την 30η Σεπτεμβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 Εισπράξεις από απαιτήσεις 85.335.241 73.885.645 86.224.349 72.738.641

δεν παρουσίασε αποτελέσματα. Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. (60.420.081)     (67.109.133)           (61.427.468)           (66.789.041)   

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 ιδρύθηκε η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία "METROPOLITAN ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε" η οποία ξεκίνησε Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων (1.141.128)       (3.208.936)             (1.052.019)              (3.156.056)     

τις δραστηριότητές της στις 28 Ιουλίου 2014 και περιλήφθηκε στην ενοποίηση κατά την 31/12/2014 ολικά (κεφάλαιο  2 οικονομικών καταστάσεων) Τόκοι πληρωθέντες (2.763.486)       (2.450.700)             (2.762.715)              (2.345.606)     

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -                         -                               -                               -                       

3. Δεν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη. Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 21.010.546      1.116.877              20.982.148             447.938          

4. Επί της ακίνητης περιουσίας της απορροφούμενης θυγατρικής εταιρείας "ΑΚΤΑΙΟΝ ΑΕ"  έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 4,4 εκ. € Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (2.815.896)       (2.251.848)             (2.811.455)              (2.250.573)     

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της, μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της αναφέρονται στο καφάλαιο 6 των Οικονομικών Καταστάσεων. Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 827.498            7.410                      827.498                  8.495              

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ -                         -                               (5.000)                     -                       

6. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων) 27.257              (1.504.785)             27.257                    (1.504.785)     

Εταιρείας και του Ομίλου. Τόκοι εισπραχθέντες 293.207 7.618                      293.196 7.517

Μερίσματα εισπραχθέντα -                         -                               -                               709.644          

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων -                         -                               -                               -                       

7. Τα σωρευτικά ποσά προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί αφορούν: Όμιλος Εταιρεία Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -                         -                               -                               -                       

 - Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 310.000          260.000          Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.667.935)       (3.741.606)             (1.668.503)              (3.029.702)     

 - Λοιπές προβλέψεις: 15.066.879     14.755.317     Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                         -                               -                               -                       

8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: 31/12/2014 31/12/2013 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου (6.492)               (4.936)                     (6.492)                     (4.936)             

 - Όμιλος 935                  908                  Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 4.140.000 16.381.627            4.140.000 16.381.627    

 - Εταιρεία 929                  902                  Εξοφλήσεις δανείων (7.423.335)       (14.122.695)           (7.423.335)              (14.122.695)   

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (1.384.244)       (1.246.015)             (1.384.244)              (1.246.015)     

9. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και του Ομίλου, προς και από συνδεδεμένα μέρη, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής Μερίσματα πληρωθέντα (713.696)           (868.453)                (713.696)                 (868.453)         

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

που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι τα παρακάτω: Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (5.387.767)       139.529                  (5.387.767)              139.529          

Όμιλος Εταιρεία

 - Έσοδα  - 900 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  χρήσης (α)+(β)+(γ) 13.954.845      (2.485.200)             13.925.878             (2.442.234)     

 - Έξοδα 1.643.588 9.161.877 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.452.263         4.937.463              2.411.634               4.853.868       

 - Απαιτήσεις 5.105.053 5.962.585 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 16.407.108      2.452.263              16.337.511             2.411.634       

 - Υποχρεώσεις 754.116 13.485.576

 - Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 337.700 296.565

 - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 253.211 253.211

 - Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης  -  - 

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

διατάξεις του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π 1.

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

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

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Α.Δ.Τ. Σ 231179 Α.Δ.Τ. Σ 049311

ΑΡ. ΑΔ. Α΄ ΤΑΞΗΣ 9918 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

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

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

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

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Δ.Τ. Χ 613689

 Πειραιάς, 23 Απριλίου 2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

συνολικών αποσβέσεων 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε € )

συνολικών αποσβέσεων 

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

1.1-31.12.2014

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

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

1.2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε € )

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ

1.1-31.12.2013

 
 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ 
Α.Δ.Τ. Σ 231179 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ 
Α.Δ.Τ. Χ 613689 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 
Α.Δ.Τ. Σ 049311 

ΑΡ. ΑΔ. Α’ ΤΑΞΗΣ 9918 
 

 


