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Α. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

«GROUP MEDICAL PURCHASING Μ.Α.Ε.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ από 1/1/2021 έως 31/12/2021 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 150 του Νόμου 4548/2018, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη εταιρική χρήση 
από 1/1/2021 έως 31/12/2021 την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για τη χρήση του 2021, 
σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους στις ετήσιες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει κατά την οικονομική χρήση του 2022 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν 
μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. 

Α.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 Η Εταιρεία, η οποία ανήκει στον Όμιλο ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, σημείωσε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά αποτελέσματα κατά την περίοδο 1/1/2021 – 
31/12/2021. 

  2021 2020 Μεταβολή % Μεταβολή  

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 116.511 110.430 6.081 5,51% 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 44.157.520 37.255.526 6.901.993 18,53% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.948.722 4.416.561 2.532.161 57,33% 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 86.551 63.801 22.750 35,66% 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 37.238.758 32.885.594 4.353.163 13,24% 

          

Πωλήσεις 48.318.105 39.863.799 8.454.307 21,21% 

Μεικτό Κέρδος 4.621.740 3.704.926 916.814 24,75% 

Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων 3.430.627 3.106.345 324.282 10,44% 

Κέρδη προ Φόρων 3.413.372 3.096.120 317.252 10,25% 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων 3.467.124 3.155.504 311.620 9,88% 

Κέρδη μετά από φόρους 2.525.238 2.335.713 189.525 8,11% 

 

Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής: 

Τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας ήταν κέρδη 2.525.238 Ευρώ έναντι 2.335.713 Ευρώ κέρδη το 2020 τα οποία 
προήλθαν κυρίως από: 
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Πωλήσεις: Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 48.318.105 Ευρώ το 2021, έναντι 39.863.799 Ευρώ της οικονομικής χρήσης 2020, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 8.454.307 Ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων 
πωλήσεων της Εταιρείας προς τις κλινικές του Ομίλου Hellenic Healthcare Group. 

Κόστος πωληθέντων: Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 43.696.365 Ευρώ το 2021, έναντι 36.158.873 Ευρώ της 
οικονομικής χρήσης 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 7.537.493 Ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αύξηση των 
αγορών υγειονομικών προϊόντων λόγω αύξησης των πωλήσεων προς τις κλινικές του Ομίλου Hellenic Healthcare Group. 

Έξοδα διοίκησης: Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 706.684 Ευρώ το 2021, έναντι 357.252 Ευρώ την οικονομική χρήση 
2020.  

Έξοδα διάθεσης: Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 471.123 Ευρώ το 2021, έναντι 238.168 Ευρώ την οικονομική χρήση 
2020.  

Α.2. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Η εταιρεία GROUP MEDICAL PURCHASING έχει Μετοχικό Κεφάλαιο 225.000 Ευρώ.      

Σκοπός της εταιρείας είναι: 

• Η εισαγωγή και εμπορία ιατρικών ειδών, ιατρικών μηχανημάτων και αναλώσιμων υλικών και γενικά κάθε είδους 
υγειονομικού υλικού 

• Η εκμίσθωση, επισκευή και υποστήριξη των ανωτέρω ειδών 
• Η παροχή συμβουλών εν γένει και η ανάπτυξη μελετών σχετικών με την αντιμετώπιση προβλημάτων 

εξοπλισμού ιατρείων, νοσοκομείων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, διαγνωστικών κέντρων κλπ. 
• Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού 
• Η εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με την ύπαρξη και τη δυνατότητα εμπορίας ιατρικών 

προϊόντων στην Ελλάδα 
• Η διαμεσολάβηση μεταξύ οίκων του εξωτερικού και των εν γένει με την υγεία ασχολούμενων νομικών και 

φυσικών προσώπων και φορέων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών υγείας 
• Η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΠΕΡΣΕΥΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ για την χρήση που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»). 

Α.3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021 

Στις 27/07/2021 έγινε η μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας «GROUP MEDICAL PURCHASING 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «GMP M.E.Π.Ε.» από εταιρία 
περιορισμένης ευθύνης σε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία  «GROUP MEDICAL PURCHASING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GMP M.Α.Ε.»  

 

Α.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας χρηματοοικονομικών μέσων των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι υποχρεώσεις και οι συναλλαγές 
της εταιρείας είναι σε ευρώ και ως εκ τούτου ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι χαμηλός. 

2. Κίνδυνος επιτοκίων 

        Ο κίνδυνος των επιτοκίων είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η εταιρεία να επιβαρυνθεί με υψηλότερους χρεωστικούς 
τόκους δανείων εξαιτίας δυσμενών μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τραπεζικό 
δανεισμό και ως εκ τούτου η έκθεση της εταιρείας στο συγκεκριμένο κίνδυνο είναι μηδενική. Ωστόσο η 
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διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων μέσα στο γενικότερο κλίμα της 
οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε. 

3. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις 
συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με 
στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων. Η πολιτική της εταιρείας 
είναι να συνεργάζεται με αξιόπιστους πελάτες. Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων 
διενεργούνται σχετικές απομειώσεις. Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 

 

4. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο να μην έχει επαρκείς ταμειακές ροές προκειμένου 
να μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Για την διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία 
προϋπολογίζει και παρακολουθεί τακτικά τις χρηματοροές της για να εξασφαλίσει ότι διαθέτει επαρκή ρευστότητα για 
την κάλυψη των αναγκών της. Ο προϋπολογισμός των ταμειακών ροών της Εταιρείας λαμβάνει υπόψη τα σχέδια της 
Εταιρείας για τη χρηματοδότηση του χρέους, την τήρηση των συμβατικών όρων των συμβάσεων δανεισμού και 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις εφαρμόσιμες εξωτερικές ρυθμιστικές ή νομικές απαιτήσεις. 

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2021 και την 31η Δεκεμβρίου 2020 για την 
Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
 
  31/12/2021       

 
Εντός 1 
έτους 

1 έως 2 
έτη 3 έως 5 έτη Σύνολο 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 36.704.573 0 0 36.704.573 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 21.812 6.839 15.863 44.515 
Σύνολο 36.726.386 6.839 15.863 36.749.088 
          
         
  31/12/2020       

 
Εντός 1 
έτους 

1 έως 2 
έτη 3 έως 5 έτη Σύνολο 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 32.495.826 0 0 32.495.826 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 21.707 10.234 1.453 33.394 
Σύνολο 32.517.534 10.234 1.453 32.529.221 

5. Διαχείριση Κεφαλαίου 

Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των Ιδίων Κεφαλαίων, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα, όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.  
 
 

Α.5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της κλειόμενης χρήσης ήταν 13 άτομα. 

 

Α.6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη φαίνονται παρακάτω: 
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31.12.2021    

  Σχέση Συμμετοχής  
Πωλήσεις 

αγαθών και 
λοιπά έσοδα 

Αγορές Αγαθών 
και Υπηρεσιών Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις  

           
ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΕ Μητρική Εταιρεία 14.059.172   15.012.759   

ΔΙΑΓΝΩΣTΙΚΟ κ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΕ 

Λοιπά συνδεδεμένα Μέρη 
17.289.971 

  9.845.865   

Y-LOGIMED Α.Ε. Λοιπά συνδεδεμένα Μέρη  889.174   472.932 

ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Λοιπά συνδεδεμένα Μέρη     6.816.890   4.325.497   

METROPOLITAN GENERAL 
HOSPITAL S.A. Λοιπά συνδεδεμένα Μέρη 

    9.782.389 
  10.762.022   

ΛΗΤΩ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 

Λοιπά συνδεδεμένα Μέρη 
87.237 

  64.418   

CRETA INTERCLINIC A.E. Λοιπά συνδεδεμένα Μέρη   292.046   142.835   

Σύνολο      48.327.705 889.174 40.153.396 472.932 

 

Α.7. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Στις 09.05.2022 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην οδό Τάκη Καβαλιεράτου 11 και Ευ. 
Τριανταφύλλου 4 στην Κηφισιά Τ.Κ 145 64. 

∆εν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2021 τα οποία θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Α.8. Λοιπά Θέματα 

• Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 
• Δεν συντρέχει περίπτωση απόκτησης ιδίων μετοχών. 
• Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 
• Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα. 

 

Αθήνα 31 Μαΐου  2022 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλ 
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Β. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.), ΩΣ ΕΧΟΥΝ 
ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «GROUP MEDICAL 
PURCHASING Μ.Α.Ε.» στις 31.05.2022και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. 

1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

  Σημ. 31.12.2021 31.12.2020 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 9.1 23.628 26.910 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.2 94 130 
Δικαίωμα χρήσης παγίων 9.3 40.905 31.160 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.4 47.818 49.019 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  9.9  4.067 3.211 
    116.511 110.430 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέματα 9.5 1.403.885 1.447.665 
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 9.6 40.126.970 31.719.505 
Λοιπές Απαιτήσεις 9.7 1.549.858 1.718.922 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.8 1.076.808 2.369.435 
    44.157.520 37.255.527 
Σύνολο ενεργητικού   44.274.031 37.365.957 
      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

    
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 

Μετοχικό κεφάλαιο 9.10 225.000 18.000 
Λοιπά αποθεματικά 9.11 75.000 17.421 
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον   6.648.722 4.381.141 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    6.948.722 4.416.561 
      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Υπηρεσιες παροχών προσωπικού 9.12 63.849 52.115 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 9.3 22.702 11.687 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   86.551 63.801 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 9.13 36.084.367 32.154.291 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 9.14 512.372 368.060 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 9.3 21.812 21.707 
Λοιπές υποχρεώσεις 9.15 620.207 341.535 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων   37.238.758 32.885.594 
Σύνολο υποχρεώσεων   37.325.309 32.949.395 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   44.274.031 37.365.957 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων  

 

  Σημ. 1.1.2021 -
31.12.2021 

1.1.2020 -
31.12.2020 

Πωλήσεις 9.16 48.318.105 39.863.799 
Κόστος Πωληθέντων 9.17 (43.696.365) (36.158.873) 
Μεικτό Κέρδος   4.621.740 3.704.926 
        
Λοιπά έσοδα  9.18 10.044 9.600 
Έξοδα διάθεσης 9.19 (471.123) (238.168) 
Έξοδα διοίκησης 9.20 (706.684) (357.252) 
Λοιπά έξοδα  9.21 (23.350) (12.762) 
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   3.430.627 3.106.345 
        
Χρηματοοικονομικά έσοδα  9.22 112 116 
Χρηματοοικονομικά έξοδα   9.23 (17.367) (10.341) 
Κέρδη προ φόρων   3.413.372 3.096.120 
Φόροι 9.14 (888.134) (760.407) 
Καθαρά κέρδη μετά φόρων   2.525.238 2.335.713 

        
        
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα   0 0 

        
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  2.525.238 2.335.713 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

  Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα 
σε νέο 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 18.000 17.421 5.639.759 5.675.180 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 1/1-31/12/2020    2.335.713 2.335.713 
Διανομή Κερδών   (3.594.332)   (3.594.332) 
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 18.000 17.421 4.381.141 4.416.561 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 7.000     7.000 
Έξοδα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου     (77) (77) 
Κεφαλαιοποίηση κερδών εις νεον 200.000   (200.000) 0 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έισοδήματα 1/1-31/12/2021     2.525.238 2.525.238 
Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού   57.579 (57.579) 0 
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 225.000 75.000 6.648.722 6.948.722 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

Ποσά σε € 

  Σημ. 01.01.2021-
31.12.2021 

01.01.2020-
31.12.2020 

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων   3.413.372 3.096.120 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:       
Αποσβέσεις ενσώματων και  άυλων παγίων 9.1,9.2 7.501 22.226 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων 9.3 28.996 26.934 
Προβλέψεις   9.12 11.734 6.021 
Συναλλαγματικές διαφορές       
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   (112) (116) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   17.367 10.341 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

      

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων   43.780 (14.092) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   (8.239.256) (4.188.090) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   4.208.747 7.061.454 
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα   (17.367) (10.341) 
Καταβεβλημένοι φόροι   (742.622) (775.711) 
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   (1.267.860) 5.234.745 
Επενδυτικές δραστηριότητες        
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 9.1,9.2 (4.182) (23.093) 
Τόκοι εισπραχθέντες   112 116 
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   (4.070) (22.976) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες        
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 9.3 (27.620) (25.308) 
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλάιου  6.923 0 
Πληρωμή μερισμάτων   0 (3.594.332) 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)   (20.697) (3.619.639) 

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

  (1.292.627) 1.592.129 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου   2.369.435 777.306 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου   1.076.808 2.369.435 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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5. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία  

Η Εταιρεία με τίτλο «GROUP MEDICAL PURCHASING Μ.Α.Ε» ιδρύθηκε το 1999 και έδρα της εταιρείας είναι Δήμος 
Κηφισιάς και τα γραφεία της επί της οδού Ερμού 15. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης 
της Εταιρείας. 
 
Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
31/05/2022 και υπόκεινται στην οριστική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

6.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 
με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων 
και κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί.  

6.1 Δήλωση Συμμόρφωσης 
  
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2021 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern). Οι Οικονομικές Καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, οι 
οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέχρι την 31/12/2021. 

7. Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και διερμηνειών 

Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2021, 
εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2021.  

 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα. Όσα εξ αυτών αναμένεται να έχουν 
επίδραση στην Εταιρεία, παρατίθενται παρακάτω. 

 

7.1 Πρότυπα, τροποποιήσεις και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση 
 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19»  

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από την 
εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. 
Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα 
έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων.  

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9»  

Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια 
συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι οντότητες να υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς – 
Φάση 2»  
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Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό 
επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια 
εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα 
λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει.  

 
7.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και Διερμηνείες εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου  2022 
 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19 – Παράταση 
περιόδου εφαρμογής (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Απριλίου 2021) 

Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις παραχωρήσεις σε ενοίκια 
κατά ένα έτος για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται στις ή έως τις 30 Ιουνίου 2022. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 (εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 
2020, αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές  για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση 
των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές 
γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες 
να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα 
συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να 
λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε 
ιστορικό κόστος.  

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που 
λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη 
χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που 
σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας.  

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα σχετιζόμενο κόστος 
της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. 
Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα 
αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της 
σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική 
Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία 
συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να 
αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των 
δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες 
της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία 
του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση Πρακτικής 
ΔΠΧΑ «Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές τους πολιτικές όταν 
αυτές είναι ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του ουσιώδους όταν αυτή εφαρμόζεται σε 
γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: 
Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές από 
τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες συναλλαγές 
που, κατά την αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Αυτό 
ισχύει συνήθως για συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 17 (Τροποποίηση) «Αρχική Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Συγκριτική πληροφόρηση» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Η τροποποίηση είναι μια επιλογή μετάβασης που σχετίζεται με τη συγκριτική πληροφόρηση σχετικά με 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17. Η 
τροποποίηση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις οντότητες να αποφύγουν προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ασφαλιστικών συμβολαίων, και ως εκ τούτου να 
βελτιώσει τη χρησιμότητα της συγκριτικής πληροφόρησης για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Η 
τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε 
στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα 
συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων 
στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά 
με τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 
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ΔΛΠ 41 «Γεωργία» 

Η τροποποίηση έχει καταργήσει την απαίτηση για τις οντότητες να εξαιρούν τις φορολογικές ταμειακές ροές κατά τη 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. 

 
 
8.  Βασικές Λογιστικές Αρχές 

8.1 Αναγνώριση Εσόδων  

Τα έσοδα μετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύει ποσά 
εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ 
δεν περιλαμβάνουν εκπτώσεις και ΦΠΑ που σχετίζονται με πωλήσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α)  Πωλήσεις 

 Οι πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί στους πελάτες, τα 
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

(β) Τόκοι 

Έσοδα από τόκους θεωρούνται τα δεδουλευμένα, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το 
ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρμόζεται το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί 
ακριβώς τις μελλοντικές ταμειακές εισροές κατά την αναμενόμενη ζωή του οικονομικού περιουσιακού στοιχείου, 
στην καθαρή λογιστική αξία του αυτού του στοιχείου. 

(γ) Μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την στιγμή που θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής 
τους. 

(δ) Μισθώματα 

Το εισόδημα από μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα με βάση την σταθερή 
μέθοδο κατά την διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.     

 

8.2 Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

 (α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας  επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  Οι  οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της  Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων 
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα. 
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8.3 Παροχές στο προσωπικό 

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. Η διοίκηση της εταιρείας λόγω του μικρού αριθμού απασχολούμενου 
προσωπικού δεν διενεργεί αναλυτική αναλογιστική μελέτη, ωστόσο σχηματίζει τις σχετικές προβλέψεις για το 
προσωπικό με βάση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

  

8.4 Φορολογία 

Ο φόρος εισοδήματος  της Εταιρείας υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσεως με τον εκάστοτε 
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (22% για τη χρήση 2021). Το  φορολογητέο αποτέλεσμα διαφέρει από το λογιστικό 
αποτέλεσμα της Εταιρείας ως αυτό αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις  διότι δεν περιλαμβάνονται έσοδα ή 
έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες  χρήσεις και δεν περιλαμβάνουν ποσά τα 
οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά.  

Σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4799/2021, οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος των κερδών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
ανέρχεται στο 22%. 

Αναβαλλόμενη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς στην 
φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται στο μέγεθος που αναμένεται να ανακύψει 
μελλοντικά. 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλα τις πρόσκαιρες φορολογικές διαφορές και 
φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθμό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα κέρδη και 
συμψηφιστεί με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση. 

Τα ποσά των αναβαλλόμενων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται κατά την ημερομηνία του εκάστοτε 
Ισολογισμού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί, συνεκτιμώντας νέα δεδομένα και συγκυρίες που επιδρούν στην 
διαθεσιμότητα μελλοντικών φορολογητέων κερδών για αξιοποίηση τούτων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά φορολογίας που αναμένεται να ισχύουν στην χρήση κατά 
την οποία ανακύπτει η φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα 
αποτελέσματα πλην της περίπτωσης  που συνδέεται με ποσά που μεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια οπότε και ο φόρος 
έχει την ίδια λογιστική μεταχείριση. 
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8.5 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία   

Τα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημιές απομείωσης. 
Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει και όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό 
πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που 
πραγματοποιούνται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη 
σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού είναι ως εξής:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΩΦΕΛΙΜΗ 

ΖΩΗ 

Κτίρια και τεχνικά έργα 25 έτη 

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός  10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 έτη 

 

Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων που υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε τέλος 
χρήσεως και προσαρμόζονται, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων 
υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός ενσώματου πάγιου καθορίζεται ως η 
διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα της χρήσης. 

 

8.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό της Εταιρείας,. Αυτά εμφανίζονται στο κόστος 
κτήσεως τους και αποσβένονται ανάλογα με την εκτιμώμενη από την Εταιρεία ωφέλιμη ζωή τους,  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΩΦΕΛΙΜΗ 

ΖΩΗ 

Λογισμικό 1 – 5 έτη 

 

8.7 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει τη λογιστική αξία των ασώματων και 
ενσώματων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίσει αν τυχόν τα περιουσιακά στοιχεία της έχουν υποστεί απομείωση 
της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 

 

 



GROUP MEDICAL PURCHASING Μ.Α.Ε. 
Ετήσια Έκθεση  

για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 

 

17 

 

8.8 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας τους. Το κόστος αντιπροσωπεύει τα άμεσα αναλωθέντα υλικά και όπου συντρέχει η περίπτωση, τα άμεσα 
εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται προκειμένου να φτάσουν τα 
αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως 
των αποθεμάτων. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο Πρώτο εισαχθέν-πρώτο εξαχθέν. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία αντικατοπτρίζει την κατ΄ εκτίμηση τιμή  πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα πώλησης.  

8.9 Η Εταιρεία ως μισθωτής 

Η Εταιρεία εκτιμά εάν μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύς αυτής και αναγνωρίζει 
κατά περίπτωση ένα περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση από τη μίσθωση για 
όλες τις συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες είναι μισθωτής, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (που ορίζονται ως 
μισθώσεις με διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο) και μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής 
αξίας. Για τις μισθώσεις αυτές, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα ως λειτουργικά έξοδα με την ευθεία μέθοδο, σε 
όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.  

Η υποχρέωση από τη μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία παραμένουν 
ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, τα οποία προεξοφλούνται με το τεκμαρτό 
επιτόκιο της μίσθωσης. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, η Εταιρεία  χρησιμοποιεί το διαφορικό 
επιτόκιο δανεισμού του. Τα μισθώματα που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση 
αποτελούνται από:  

• σταθερά μισθώματα (περιλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών μισθωμάτων), μειωμένα κατά τυχόντα 
κίνητρα μίσθωσης,  

• κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από ένα δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά επιμετρώνται με 
χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου,  

• ποσά τα οποία αναμένεται να καταβάλλει ο μισθωτής βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας,  

• την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι ο μισθωτής θα ασκήσει το εν λόγω 
δικαίωμα, και  

• την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση 
δικαιώματος του μισθωτή για καταγγελία της μίσθωσης.  

Η υποχρέωση από τη μίσθωση επιμετράται μεταγενέστερα, αυξάνοντας τη λογιστική αξία για να αποτυπωθούν οι 
τόκοι επί της υποχρέωσης από την μίσθωση (με χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου) και μειώνοντας την 
λογιστική αξία για να αποτυπωθούν οι καταβολές των μισθωμάτων. Η Εταιρεία επανεπιμετρά την υποχρέωση από τη 
μίσθωση (και κάνει τις αντίστοιχες προσαρμογές στα σχετικά δικαιώματα χρήσης παγίων) εάν:  

• επέλθει αλλαγή στην διάρκεια της μίσθωσης ή εάν επέλθει μεταβολή στην εκτίμηση του δικαιώματος αγοράς, 
στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από τη μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα 
μισθώματα με βάση το αναθεωρημένο προεξοφλητικό επιτόκιο.  

• επέλθει μεταβολή στα μισθώματα εξαιτίας της μεταβολής στο δείκτη ή στο επιτόκιο ή στα ποσά τα οποία 
αναμένεται να καταβληθούν λόγω της εγγύησης υπολειμματικής αξίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υποχρέωση 
από τη μίσθωση επιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα με βάση το αρχικό προεξοφλητικό 
επιτόκιο.  

• μια μίσθωση τροποποιείται και η τροποποίηση της μίσθωσης δεν αντιμετωπίζεται λογιστικά ως χωριστή μίσθωση, 
στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από τη μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα 
μισθώματα κάνοντας χρήση του αναθεωρημένου προεξοφλητικού επιτοκίου.  

Το δικαίωμα χρήσης παγίων εμπεριέχει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της αντίστοιχης υποχρέωσης από την 
μίσθωση, τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή 
προγενέστερα αυτής, και τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο κόστος μειωμένα κατά τις 
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τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Η Εταιρεία εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 36 προκειμένου να 
προσδιορίσει εάν το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης έχει απομειωθεί. 

Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία αναλαμβάνει συμβατικά την υποχρέωση να αποσυναρμολογήσει και να απομακρύνει 
το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει το χώρο που έχει τοποθετηθεί ή να αποκαταστήσει το 
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
σύμβασης μίσθωσης, αναγνωρίζει μια πρόβλεψη η οποία επιμετράται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37. Τα κόστη αυτά 
προσαυξάνουν τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Η Εταιρεία δεν επιβαρύνθηκε με 
κάποιο από αυτά τα κόστη κατά τις περιόδους που παρουσιάζονται στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις.  

Τα δικαιώματα χρήσης παγίων αποσβένονται στη μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και 
της ωφέλιμης ζωής του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Εάν ως αποτέλεσμα της σύμβασης μίσθωσης 
μεταβιβάζεται η κυριότητα του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή στο κόστος του περιουσιακού 
στοιχείου με δικαίωμα χρήσης έχει ενσωματωθεί το τίμημα εξαγοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου 
δεδομένου ότι η Εταιρεία αναμένει να εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς αυτού, το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο με 
δικαίωμα χρήσης αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η απόσβεση 
ξεκινά από την έναρξη της μισθωτικής περιόδου.  

Τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία δεν εξαρτώνται από κάποιο δείκτη ή επιτόκιο δεν περιλαμβάνονται στην 
επιμέτρηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση και κατά συνέπεια δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο της λογιστικής 
αξίας του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Οι σχετικές πληρωμές αναγνωρίζονται ως έξοδο την περίοδο 
κατά την οποία επήλθε το γεγονός ή ο όρος ενεργοποίησης αυτών των καταβολών και περιλαμβάνονται στο κονδύλι 
“Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων.  

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το Δ.Π.Χ.Α. 16, η Εταιρεία εφάρμοσε την πρακτική διευκόλυνση του Δ.Π.Χ.Α. 16 
σύμφωνα με την οποία ο μισθωτής δεν υποχρεούται να διαχωρίσει τα μη μισθωτικά στοιχεία, και επομένως 
αντιμετωπίζει λογιστικά κάθε μισθωτικό και σχετικό μη μισθωτικό στοιχείο ως ενιαία σύμβαση. 

 

8.10 Η Εταιρεία ως εκμισθωτής 

Οι μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής κατατάσσονται είτε ως χρηματοδοτικές είτε ως λειτουργικές. 
Όταν σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης μεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που 
συνοδεύουν την κυριότητα του στον μισθωτή, η μίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική. Όλες οι άλλες μισθώσεις 
κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις.  

Όταν η Εταιρεία είναι ενδιάμεσος μισθωτής, αντιμετωπίζει λογιστικά την κύρια μίσθωση και την υπεκμίσθωση ως δυο 
χωριστές συμβάσεις. Η υπεκμίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική ή λειτουργική ανάλογα με το περιουσιακό 
στοιχείο με δικαίωμα χρήσης που προκύπτει από την κύρια μίσθωση.  

Τα έσοδα από τις λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκάστοτε 
μίσθωσης. Τα αρχικά άμεσα κόστη διαπραγμάτευσης και διεκπεραίωσης της συμφωνίας μιας λειτουργικής μίσθωσης 
προστίθενται στη λογιστική αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο 
κατά τη διάρκεια της εκάστοτε μίσθωσης.  

Τα ποσά που οφείλουν οι μισθωτές από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζονται ως απαιτήσεις στο ποσό της 
καθαρής επένδυσης της Εταιρείας στη χρηματοδοτική μίσθωση. Το χρηματοοικονομικό έσοδο από τη μίσθωση 
κατανέμεται στις περιόδους αναφοράς έτσι ώστε να αντανακλάται το σταθερό περιοδικό ποσοστό απόδοσης της 
Εταιρείας στην υπολειπόμενη καθαρή επένδυση στις χρηματοδοτικές μισθώσεις.  

Όταν η μίσθωση περιλαμβάνει μισθωτικά και μη μισθωτικά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 15 προκειμένου 
να επιμερίζει το τίμημα της σύμβασης σε κάθε στοιχείο χωριστά. 
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8.11 Χρηματοοικονομικά μέσα  

8.11.1 Αρχική Αναγνώριση 
 

H Εταιρεία αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια χρηματοοικονομική υποχρέωση στην 
κατάσταση Οικονομικής θέσης, όταν και μόνο όταν καθίσταται μέρος των συμβατικών όρων του μέσου. Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την αρχική τους αναγνώριση, επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους. 

8.11.2 Αρχική Επιμέτρηση 
 

Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις, η επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά την αρχική αναγνώριση γίνεται στην εύλογη αξία πλέον ή μείον (στην περίπτωση 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεων που δεν επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της 
κατάστασης αποτελεσμάτων) τα κόστη συναλλαγής τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά την απόκτηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή την έκδοση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 

8.11.3 Ταξινόμηση και Επιμέτρηση των Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, επιμετρούνται 
μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία. Συνεπώς, τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Αποσβεσμένο κόστος  

• Εύλογη Αξία μέσω Λοιπών Συνολικών Εσόδων 

• Εύλογη Αξία μέσω των Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Η βάση για την επιμέτρηση τους εξαρτάται τόσο από το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για την διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων καθώς και από τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών 
του. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Η αξιολόγηση του 
επιχειρηματικού μοντέλου καθορίζει εάν οι ταμειακές ροές θα προκύψουν από την είσπραξη ταμειακών ροών, την 
πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. 

 

8.11.4 Εμπορικές Απαιτήσεις και Χρεωστικοί Τίτλοι 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία διακρατούνται στο πλαίσιο ενός  επιχειρηματικού μοντέλου με 
στόχο την κατοχή τους μέχρι την λήξη για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών επιμετρούνται στο 
αποσβεσμένο κόστος. Τα χρηματοοικονομικά αυτά περιουσιακά στοιχεία δημιουργούν ταμειακές ροές αποτελούμενες 
αποκλειστικά από πληρωμές κεφαλαίου και τόκων, και ταξινομούνται στο αποσβεσμένο κόστος. 

Στην περίπτωση που στο επιχειρηματικό μοντέλο υπάρχει προϋπόθεση κατοχής των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων ώστε να εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές αλλά να αναμένεται η πώληση τους 
όταν είναι απαραίτητο  αυτά να επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων. Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία οδηγούν σε ταμειακές ροές οι οποίες αποτελούνται μόνο από πληρωμές 
κεφαλαίου και τόκων. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία διακρατούνται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου 
διαφορετικού από τα παραπάνω, επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. Πιο 
συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτυγχάνουν στην δοκιμή SPPI «αποκλειστικά 
σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων»  επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 
(εξαίρεση αποτελούν οι επενδύσεις σε συμμετοχικό τίτλο που προσδιορίζεται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων). Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν διακρατούνται εντός επιχειρηματικού 
μοντέλου με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών 
και την μετέπειτα πώληση τους ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης των αποτελεσμάτων.  
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Στην περίπτωση όπου η Εταιρεία επιλέξει κατά την αρχική αναγνώριση να προσδιορίσει ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία τότε η επιλογή αυτή είναι αμετάκλητη. Πιο συγκεκριμένα, εάν το 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο προσδιοριστεί κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω της 
κατάστασης αποτελεσμάτων τότε η Εταιρεία δεν επαναταξινομεί το στοιχείο του ενεργητικού από επιμετρούμενο 
στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων ως επιμετρούμενο στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη 
αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (στην περίπτωση που αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο). Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων δεν υπόκεινται 
στις απαιτήσεις απομείωσης. 

H Εταιρεία έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του προκειμένου να παράγουν ταμειακές ροές. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία 
διακρατεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του εντός ενός επιχειρηματικού μοντέλου στόχος του οποίου 
είναι η «διακράτηση για την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών». Σύμφωνα με το προαναφερόμενο 
επιχειρηματικό μοντέλο, στόχος είναι η πραγματοποίηση ταμειακών ροών μέσω της είσπραξης συμβατικών πληρωμών 
κατά την διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Αυτό σημαίνει ότι, η Εταιρεία διαχειρίζεται 
με τέτοιο τρόπο τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε να εισπράττουν τις εν λόγω συμβατικές 
ταμειακές ροές. 

H Εταιρεία για την διενέργεια της αξιολόγησης του αν οι ταμειακές ροές θα πραγματοποιηθούν με την είσπραξη των 
συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, εξετάζει την συχνότητα, την αξία 
και  τον χρόνο των πωλήσεων σε προγενέστερες περιόδους, τον λόγο των πωλήσεων καθώς και τις προσδοκίες της 
Εταιρείας όσον αφορά την μελλοντική δραστηριότητα των πωλήσεων. Ωστόσο, για να θεωρηθούν οι πληροφορίες 
αναφορικά με τις πωλήσεις  της Εταιρείας σε προγενέστερες περιόδους και τις προσδοκίες για τις μελλοντικές πωλήσεις 
αποδεικτικά στοιχεία για την διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και για τον τρόπο 
δημιουργίας των ταμειακών ροών, είναι απαραίτητο η αξιολόγηση να μην γίνεται μεμονωμένα.  

H Εταιρεία εξετάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για να αξιολογήσει το επιχειρηματικό μοντέλο. Συνεπώς, από την 
εν λόγω αξιολόγηση εξαιρούνται σενάρια τα οποία η Εταιρεία δεν αναμένει να συμβούν, όπως το «χειρότερο σενάριο» 
ή το «ακραίο σενάριο». Κατά την εκτέλεση αυτής της άσκησης η Εταιρεία εξετάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες που 
είναι διαθέσιμες κατά την περίοδο της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, ασκεί κριτική στον τρόπο επιμέτρησης της 
απόδοσης, παρακολούθησης καθώς και στον τρόπο διαχείρισης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

H Εταιρεία καθορίζει κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου εάν αποτελεί 
μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου ή αντιπροσωπεύει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. 

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών μοντέλων για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, 
είναι θεμελιώδης για την κατάταξή τους και πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών 
καταστάσεων. Συνεπώς, σε κάθε περίοδο αναφοράς, η εταιρεία επαναξιολογεί το επιχειρηματικό μοντέλο έτσι ώστε 
να προσδιορίσει εάν έχει υποστεί κάποια αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. 

8.11.5 Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
 

Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει την προσέγγιση της αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας («ΑΠΖ») για την εκτίμηση των αναμενόμενων 
μελλοντικών πιστωτικών ζημιών όλων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιμετρούνται στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, θα πρέπει 
να διενεργείται εκτίμηση των μελλοντικών πιστωτικών ζημιών. Η εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ως εκτίμηση της παρούσας αξίας της υστέρησης ταμειακών ροών κατά 
την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Ως υστέρηση ταμειακών ροών 
νοείται η διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην  Εταιρεία σύμφωνα με την αντίστοιχη σύμβαση 
και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένεται να εισπράξει. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση (simplified approach), για την εκτίμηση των αναμενόμενων 
μελλοντικών πιστωτικών ζημιών για τις «Πελάτες και λοιπές εμπορικές Απαιτήσεις» σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9. Η εταιρεία 
αναγνωρίζει την πρόβλεψη των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών κατά την αρχική αναγνώριση για το 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο «Πελάτες και λοιπές εμπορικές Απαιτήσεις» που ταξινομείται στο 
αποσβεσμένο κόστος. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών σε ποσό που ισούται με τις πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Με βάση την 
απλοποιημένη προσέγγιση, Η εταιρεία αναγνωρίζει και ταξινομεί το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού 
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«Πελάτες και λοιπές εμπορικές Απαιτήσεις» είτε στο Στάδιο 2 είτε στο Στάδιο 3 σύμφωνα με τις ημέρες καθυστέρησης 
αποπληρωμής των λογαριασμών. Πιο συγκεκριμένα: 

• Στάδιο 2: Στο Στάδιο 2 γίνεται επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
χωρίς να έχουν υποστεί απομείωση οι απαιτήσεις έναντι πελατών. Η επιμέτρηση του προαναφερόμενου 
περιουσιακού στοιχείου γίνεται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες της συνολικής ζωής, οι οποίες ορίζονται 
ως αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές οι οποίες οφείλονται σε όλα τα πιθανά πιστωτικά  γεγονότα κατά την 
αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.  
 

• Στάδιο 3: Στο Στάδιο 3 επιμετρούνται οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτό το Στάδιο ταξινομούνται απαιτήσεις έναντι πελατών 
για τους οποίους έχει συμβεί το πιστωτικό γεγονός. 

 

Στην περίπτωση όπου το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση, κατατάσσεται στο Στάδιο 
3 και επιμετράται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για την συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για τα 
πιστωτικά απομειωμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι η καθυστέρηση αποπληρωμής του οφειλόμενου ποσού και 
του υπολοίπου που είναι εκτεθειμένη η εταιρεία για χρονική περίοδο άνω των 90 ημερών, καθώς και άλλες 
πληροφορίες σχετικά με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη. 

Τα ακόλουθα είναι τα βασικά δεδομένα που εισάγονται για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας 
όσον αφορά τις εκτιμήσεις των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία σχηματίζει 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες στη βάση παραμέτρων κινδύνου, ο υπολογισμός των οποίων βασίζεται σε ιστορικά 
δεδομένα.  Οι παράμετροι κινδύνου οι οποίοι υπολογίζονται από την Εταιρεία είναι οι εξής: 

• Άνοιγμα σε Περίπτωση Αθέτησης (Exposure at Default “EAD”): Η παράμετρος αυτή αντιπροσωπεύει το 
υπόλοιπο που είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία στην περίπτωση αθέτησης κατά την ημερομηνία αναφοράς.  

• Πιθανότητα Αθέτησης (Probability of Default “PD”): Η πιθανότητα αθέτησης είναι η εκτιμώμενη 
πιθανότητα αθέτησης που μπορεί να προκύψει ως προς τις οφειλές προς την Εταιρεία. Ο υπολογισμός της 
Πιθανότητας Αθέτησης γίνεται με τη χρήση ιστορικών στοιχείων, παραδοχών και μελλοντικών εκτιμήσεων. 
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την Πιθανότητα Αθέτησης για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών των απαιτήσεων που έχουν καταταχθεί στο Στάδιο 2.  

• Ζημία σε Περίπτωση Αθέτησης (Loss Given Default “LGD”): Η ζημία σε περίπτωση αθέτησης ορίζεται ως 
το ποσοστό ζημίας πάνω στο οφειλόμενο ποσό που θα πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία αθέτησης. Η 
Ζημία σε Περίπτωση Αθέτησης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού και των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών του που 
αναμένεται να εισπραχθούν. Ωστόσο, η παράμετρος αυτή εξετάζει και την επίδραση που θα έχει η ανάκτηση 
των αναμενόμενων ταμειακών ροών που προκύπτουν από τις εξασφαλίσεις οι οποίες διακρατούνται από την 
Εταιρεία.  
 

8.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως καθώς και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 
μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού κινδύνου.  

8.13 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα ίδια 
κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, 
σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

 

8.14 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

(Α)   Ταξινόμηση 
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινομήθηκαν μόνο στη κατηγορία δάνεια και υποχρεώσεις. Η 
Διοίκηση καθορίζει την κατηγορία στην οποία θα ταξινομήσει οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την αρχική 
αναγνώριση τους βάσει του σκοπού απόκτησης τους. 
 
(Β) Δάνεια και υποχρεώσεις 
 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία 
δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός από εκείνες 
με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Οι τελευταίες 
συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα δάνεια και οι υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται στους 
προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 

(Γ) Αναγνώριση και επιμέτρηση 

Τα δάνεια και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, καθαρά από άμεσα έξοδα (τραπεζικά έξοδα 
και προμήθειες), και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ποσά υπό ή υπέρ το άρτιο κατά την 
απόκτηση καθώς και τυχόν κόστη ή δαπάνες που αποτελούν τμήμα του πραγματικού επιτοκίου. Η απόσβεση αυτή 
περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα των αποτελεσμάτων χρήσης. 

(Δ) Αποαναγνώριση 

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η σχετική υποχρέωση απαλλάσσεται, ακυρώνεται 
ή έχει λήξει. Στην περίπτωση που μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλο του ιδίου δανειστή με 
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή όπου οι όροι μιας υπάρχουσας υποχρέωσης έχουν ουσιαστικά τροποποιηθεί, η 
ανταλλαγή αυτή ή η τροποποίηση θεωρείται ως παύση αναγνώρισης της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώρισης μιας 
νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες τρέχουσες αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

8.15 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιμήσεις, 
παραδοχές και κρίσεις που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν μελλοντικά ουσιώδεις προσαρμογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων έχουν ως εξής: 

Φόρος εισοδήματος 

Οι γενικοί φορολογικοί κίνδυνοι για την Εταιρεία αφορούν στην έγκαιρη υποβολή ορθών φορολογικών δηλώσεων, 
στην πληρωμή των σχετικών ποσών φόρου καθώς και στη συμμόρφωση με όλους τους φορολογικούς νόμους και 
κανονισμούς και με τους κανόνες αναφοράς, ειδικά τους σχετιζόμενους με τον φόρο εισοδήματος. 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και άλλους φόρους στη Ελλάδα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις 
για ζητήματα που δύναται να προκύψουν από φορολογικό έλεγχο, βασιζόμενη σε εκτιμήσεις ότι δύναται να 
προκύψουν πρόσθετοι φόροι ή να μειωθούν οι φορολογικές ζημίες. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών 
των ζητημάτων είναι διαφορετικό από τα ποσά που είχαν αρχικά αναγνωρισθεί, οι διαφορές επιβαρύνουν τον 
τρέχοντα φόρο, τον αναβαλλόμενο φόρο και άλλες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, στην περίοδο κατά την 
οποία οι διαφορές αυτές θα προσδιοριστούν. 

Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής και υπολειμματικής αξίας περιουσιακών στοιχείων   

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής καθώς και της υπολειμματικής αξίας των ενσώματων καθώς 
και των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου είναι θέμα 
κρίσης, που βασίζεται στην εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας και στη συνήθη πρακτική στον κλάδο 
δραστηριότητας της Εταιρείας. Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου επανεξετάζονται 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 
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9. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

9.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια (οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος 
κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν μειώσεις της αξίας τους. 
Η  συμφωνία  της  λογιστικής  αξίας  των  προσθηκών  και  των  αποσβέσεων  των  ενσώματων ακινητοποιήσεων 
έχουν ως εξής: 

 
Κτίρια - Τεχνικές 
Εγκαταστάσεις Μηχανήματα Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης     

Υπόλοιπα 31.12.2019 7.601 49.941 53.539 111.081 
Προσθήκες 0 20.000 315 20.315 
Υπόλοιπα 31.12.2020 7.601 69.941 53.854 131.396 
Προσθήκες  0 3.297 3.297 
Μειώσεις (1.901) 0 (1.158) (3.059) 
Υπόλοιπα 31.12.2021 5.700 69.941 55.993 131.634      

     

Β. Αποσβέσεις         
Υπόλοιπα 31.12.2019 1.523 48.944 34.439 84.907 
Προσθήκες 291 1.996 17.291 19.578 
Υπόλοιπα 31.12.2020 1.814 50.941 51.730 104.485 
Προσθήκες 675 2.000 3.904 6.580 
Μειώσεις (1.900) 0 (1.158) (3.059) 
Υπόλοιπα 31.12.2021 589 52.941 54.476 108.006 

     
     

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2020 5.787 19.000 2.124 26.910 
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2021 5.111 17.000 1.517 23.628 

 

9.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Λογισμικά Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης   
Υπόλοιπα 31.12.2019 25.364 25.364 
Προσθήκες 805 805 
Υπόλοιπα 31.12.2020 26.169 26.169 
Προσθήκες 885 885 
Υπόλοιπα 31.12.2021 27.054 27.054 
   
Β. Αποσβέσεις Λογισμικά Σύνολο 
Υπόλοιπα 31.12.2019 25.364 25.364 
Προσθήκες 675 675 
Υπόλοιπα 31.12.2020 26.039 26.039 
Προσθήκες 921 921 
Υπόλοιπα 31.12.2021 26.960 26.960 

   
   

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2020 130 130 
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2021 94 94 
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9.3 Μισθώσεις 

Η εταιρεία ως μισθωτής 

Η Εταιρεία μισθώνει περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων κτιρίων και οχημάτων. Οι όροι των  συμβάσεων 
μίσθωσης διαπραγματεύονται σε μεμονωμένη βάση. 

Οι κινήσεις των δικαιωμάτων χρήσης παγίων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1–31/12/2021 παρουσιάζονται στον 
κατωτέρω πίνακα: 

Κόστος 
Οικόπεδα και 

Κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Oχήματα Σύνολο 

1-Ιαν-20 39.784 0,00 39.784 
Προσθήκες χρήσης 28.043 0,00 28.043 
31-Δεκ-20 67.827 0,00 67.827 
Προσθήκες χρήσης 13.333 25.407 38.741 
31-Δεκ-21 81.160 25.407 106.568 
        
Αποσβέσεις         
1-Ιαν-20 9.733 0,00 9.733 
Αποσβέσεις χρήσης 26.934 0,00 26.934 
31-Δεκ-20 36.667 0,00 36.667 
Αποσβέσεις χρήσης 28.996 0,00 28.996 
31-Δεκ-21 65.663 0,00 65.663 
        
Αναπόσβεστη αξία       
31-Δεκ-20 31.160 0,00 31.160 
31-Δεκ-21 15.497 25.407 40.905 

 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις μισθώσεων και η κίνηση τους για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2021 , για την Εταιρεία: 

Σύνολο την 1η Ιανουαρίου 2020 30.659 
Τόκοι 1.583 
Προσθήκες 28.043 
Πληρωμές (26.891) 
Σύνολο την 31η Δεκεμβρίου 2020 33.394 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 21.707 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 11.687 
Σύνολο την 1η Ιανουαρίου 2021 33.394 
Τόκοι 785 
Προσθήκες 38.741 
Πληρωμές (28.405) 
Σύνολο την 31η Δεκεμβρίου 2021 44.515 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 21.812 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 22.702 

 
Οι μισθώσεις είναι αποπληρωμένες ως ακολούθως: 

  31/12/2021 31/12/2020 
Άμεσα ή εντός ενός έτους 21.812 21.707 
Εντός του δεύτερου έτους 6.839 10.234 
Από 3 έως 5 χρόνια 17.540 1.706 
Μείον: Προεξόφληση (1.677) (253) 
Σύνολο υποχρεώσεων μισθώσεων 44.515 33.394 
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Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την Εταιρία παρουσιάζονται στους 
ακόλουθους πίνακες: 

  31/12/2021 31/12/2020 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης 28.996 26.934 
Τόκοι μισθώσεων 586 1.583 
Έξοδα βραχυχρόνιων μισθώσεων 0 675 
Σύνολο 29.582 29.192 

 

Η Εταιρεία ως εκμισθωτής 

Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έσοδα της χρήσης: 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

Ελάχιστα μισθώματα από συμβάσεις λειτουργικών 
μισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έσοδα της χρήσης  9.600 9.600 

 

 

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία κατέχει συμβόλαια με τους μισθωτές που 
θα τους αποφέρουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι ποσά ως μισθώματα: 

 

 
31/12/2021 31/12/2020 

Εντός 1 έτους  9.600 9.600 

Εντός 2 έως 5 έτη  1.600 11.200 

 

 

9.4 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με τη χρήση του φορολογικού 
συντελεστή που αναμένεται να ισχύει στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία ανάκτησης ή διακανονισμού. Τα ποσά που 
εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021. Σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν. 4799/2021, οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος των κερδών 
από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
ανέρχονται στο 22%. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής :  

  31/12/2021 31/12/2020 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 56.817 56.497 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (8.999) (7.479) 
  47.818 49.019 
   
      
      
  31/12/2021 31/12/2020 
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 49.019 43.427 
(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος (1.201) 5.592 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 47.818 49.019 
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Αναβαλλόμενη 
φορολογία από:   

Υπόλοιπο 1 
Ιανουαρίου 

2020 

Χρέωση/ 
(πίστωση) 

στην 
κατάσταση 
συνολικού 

εισοδήματος 

Υπόλοιπο 
31 

Δεκεμβρίου 
2020 

Χρέωση/ 
(πίστωση) 

στην 
κατάσταση 
συνολικού 

εισοδήματος 

Υπόλοιπο 
31 

Δεκεμβρίου 
2021 

Διαφορά φορολογικής και 
λογιστικής βάσης των 
πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων και δικαιωμάτων 
χρήσης παγίων 

  (10.969) 3.490 (7.478) (1.521) (8.999) 

Πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις   35.975 0 35.975 (2.998) 32.997 
Αποζημιώσεις αποχώρησης 
και συνταξιοδοτικό 
πρόγραμμα προσωπικού 

  11.063 1.445 12.507 1.539 14.047 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 
περιουσιακών στοιχείων   7.358 656 8.015 1.779 9.793 

Σύνολο   43.427 5.592 49.019 (1.201) 47.818 
 
 
 

9.5 Αποθέματα 

Ο λογαριασμός «Αποθέματα», αναλύεται ως εξής: 

Αποθέματα 31/12/2021 31/12/2020 
   

Αναλώσιμα υλικά 1.422.460  1.466.240  
Προβλέψεις υποτίμησης (18.575) (18.575) 
Σύνολο 1.403.885  1.447.665  

 

Η αξία ανάλωσης των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε στο Κόστος Πωληθέντων την τρέχουσα χρήση ανέρχεται σε 
€43.696.365 ενώ για την προηγούμενη είναι €36.158.873.  

 

9.6 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

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

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 
   

Πελάτες εσωτερικού  40.209.133 31.801.668 
Πελάτες επισφαλείς 3.596 3.596 
Λοιποί πελάτες λογαριασμών επίδικων απαιτήσεων  296.668 296.668 
Γραμμάτια σε καθυστέρηση 2.227 2.227 
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (384.654) (384.654) 
Σύνολο 40.126.970  31.719.505  
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9.7 Λοιπές απαιτήσεις 

Ο λογαριασμός «Λοιπές απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 

Λοιπές Απαιτήσεις  31/12/2021 31/12/2020 
Ελληνικό Δημόσιο – Απαίτηση από Φ.Π.Α. 1.243.535  1.339.176  
Λοιπές Απαιτήσεις  306.323  379.746  
Σύνολο 1.549.858  1.718.922  

 

9.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Ο λογαριασμός «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα», αναλύεται ως εξής: 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2021 31/12/2020 
Ταμείο 1.224 2.204 
Καταθέσεις όψεως  1.075.584 2.367.231 
Σύνολο 1.076.808  2.369.435  

 

9.9 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Ο λογαριασμός «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής: 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 
Εγγυήσεις Ενοικίων 3.956  3.100  
Εγγυήσεις ΔΕΗ 111  111  
Σύνολο 4.067  3.211  

 

9.10  Μετοχικό Κεφάλαιο 

Την 31η Δεκεμβρίου του 2021, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 225.000 ολοσχερώς 
καταβεβλημένο. 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο  31/12/2021 31/12/2020 
Αριθμός μετοχών 7.500  600  
Αξία μετοχής   30  30  
Σύνολο 225.000  18.000  

 

9.11  Λοιπά Αποθεματικά 

Ο λογαριασμός «Λοιπά αποθεματικά», αναλύεται ως εξής: 

Λοιπά Αποθεματικά  31/12/2021 31/12/2020 
Τακτικό αποθεματικό 75.000  17.421  
Σύνολο 75.000  17.421  

 

9.12  Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

Ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού», αναλύεται ως εξής: 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  31/12/2021 31/12/2020 
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 63.849  52.115  
Σύνολο 63.849  52.115  
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9.13 Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός «Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις», αναλύεται ως εξής: 

 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 
Προμηθευτές εσωτερικού  36.083.798 32.153.722 
Προμηθευτές εξωτερικού                          569                      569 
Σύνολο            36.084.367             32.154.291  

 
 

9.14  Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  31/12/2021 31/12/2020 
Υποχρέωση Φόρου εισοδήματος 512.372 368.060 
Σύνολο 512.372  368.060  

 

    Ο φόρος εισοδήματος στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 31/12/2021 31/12/2020 
Φόρος εισοδήματος 886.933 765.996 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0 3 
Αναβαλλόμενη φορολογία 1.201 (5.592) 
Σύνολο 888.134 760.407 

 

         Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το ποσό που θα πρόκυπτε εάν εφαρμοζόταν 
ονομαστικός φορολογικός συντελεστής που ισχύει στην χώρα στην οποία έχει έδρα η Εταιρία, ως ακολούθως: 

 

 

  
1/1/2021 - 

31/12/2021 
1/1/2020 - 

31/12/2020 
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων   3.413.372 3.096.120 
    
Φορολογικός Συντελεστής  22% 24% 
    
Φόρος που αναλογεί  750.942 743.069 
Επίδραση απαλλαγής συντελεστή  4.085 0 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου  0 3 
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  133.124 2.935 
Λοιπά  (17) 14.400 
Σύνολο  888.134 760.407 
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9.15  Λοιπές υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός «Λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

Λοιπές υποχρεώσεις  31/12/2021 31/12/2020 
Υποχρεώσεις ΦΠΑ  0  134.718  
Υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους 35.902  8.353  
Λοιποί πιστωτές 563.573  179.940  
ΙΚΑ 20.732  18.525  
Σύνολο 620.207  341.535   

 

9.16 Πωλήσεις 

Ο λογαριασμός «Πωλήσεις», αναλύεται ως εξής: 

Πωλήσεις                                                31/12/2021   31/12/2020 
Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού  48.318.105   39.863.799 
Σύνολο 48.318.105    39.863.799  

 

9.17 Κόστος Πωληθέντων 

Ο λογαριασμός «Κόστος πωληθέντων», αναλύεται ως εξής: 

Κόστος Πωληθέντων        31/12/2021 31/12/2020 
Κόστος Πωληθέντων  43.696.365 36.158.873 
Σύνολο 43.696.365  36.158.873  

 

9.18 Λοιπά έσοδα 

Ο λογαριασμός «Λοιπά έσοδα», αναλύεται ως εξής: 

Λοιπά Έσοδα   31/12/2021 31/12/2020 
Έσοδα από ενοίκια 10.042 9.600 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  2 0 
Σύνολο 10.044  9.600  

 

9.19 Έξοδα διάθεσης 

Ο λογαριασμός «Έξοδα διάθεσης», αναλύεται ως εξής: 

Έξοδα διάθεσης 31/12/2021 31/12/2020 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 153.325 133.119 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 287.224  72.455  
Παροχές τρίτων 511  805  
Φόροι – Τέλη 441  529  
Διάφορα έξοδα 10.330  9.187  
Αποσβέσεις παγίων 14.599  19.664  
Προβέψεις εκμετάλλευσης 4.694  2.408  
Σύνολο 471.123  238.168  
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9.20 Έξοδα διοίκησης 

Ο λογαριασμός «Έξοδα διοίκησης», αναλύεται ως εξής: 

Έξοδα διοίκησης  31/12/2021 31/12/2020 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 229.987  199.678  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 430.837  108.683  
Παροχές τρίτων 766  1.208  
Φόροι – Τέλη 662  794  
Διάφορα έξοδα 15.494  13.780  
Αποσβέσεις παγίων 21.898  29.496  
Προβέψεις εκμετάλλευσης 7.041  3.612  
Σύνολο 706.684  357.252  

 

9.21 Λοιπά έξοδα 

Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα», αναλύεται ως εξής: 

Λοιπά Έξοδα  31/12/2021 31/12/2020 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  23.232  12.537 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων  118  224  
Σύνολο 23.350  12.762  

 

9.22  Χρηματοοικονομικά έσοδα 

Ο λογαριασμός «Χρηματοοικονομικά έσοδα», αναλύεται ως εξής: 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 31/12/2021 31/12/2020 
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι                             112                                116    
Σύνολο                                  112                                     116    

 

9.23 Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Ο λογαριασμός «Χρηματοοικονομικά έξοδα», αναλύεται ως εξής: 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 31/12/2021 31/12/2020 
Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα                        17.367                           10.341    
Σύνολο                             17.367                                10.341    

 

10.  Συναλλαγές και Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 

Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη που αφορούν εταιρείες του 
Ομίλου Hellenic Healthcare Group. 
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31.12.2021    

  Σχέση Συμμετοχής  
Πωλήσεις 

αγαθών και 
λοιπά έσοδα 

Αγορές 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 

Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις  

           

ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΕ Μητρική Εταιρεία 14.059.172   15.012.759   
ΔΙΑΓΝΩΣTΙΚΟ κ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα Μέρη 

17.289.971 
  9.845.865   

Y-LOGIMED Α.Ε. Λοιπά συνδεδεμένα Μέρη  889.174   472.932 

ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Λοιπά συνδεδεμένα Μέρη     6.816.890   4.325.497   
METROPOLITAN GENERAL HOSPITAL 
S.A. Λοιπά συνδεδεμένα Μέρη 

    9.782.389 
  10.762.022   

ΛΗΤΩ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Λοιπά συνδεδεμένα Μέρη 

87.237 
  64.418   

CRETA INTERCLINIC A.E. Λοιπά συνδεδεμένα Μέρη   292.046   142.835   

Σύνολο      48.327.705 889.174 40.153.396 472.932 

 

31.12.2020  Σχέση Συμμετοχής  
        Πωλήσεις 

Αγαθών και 
Υπηρεσιών  

        Αγορές 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 

Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις  

            

ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΕ Μητρική Εταιρεία 11.756.992   12.059.255 179.717  
ΔΙΑΓΝΩΣTΙΚΟ κ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΕ 

Λοιπά συνδεδεμένα 
Μέρη 14.566.518   7.696.395   

Y-LOGIMED Α.Ε. Λοιπά συνδεδεμένα 
Μέρη   812.413   428.650 

ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Λοιπά συνδεδεμένα 
Μέρη 5.722.229   2.620.948   

METROPOLITAN GENERAL HOSPITAL 
S.A. 

Λοιπά συνδεδεμένα 
Μέρη 7.617.967   9.173.426   

ΛΗΤΩ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 

Λοιπά συνδεδεμένα 
Μέρη 88.706   78.862   

CRETA INTERCLINIC A.E. Λοιπά συνδεδεμένα 
Μέρη 111.387   107.095   

Σύνολο   39.863.799 812.413 31.735.981 608.367 

 

Επιπλέον οι συναλλαγές της Εταιρείας με διευθυντικά στελέχη για το 2021 ήταν € 64.568,97 ,ενώ για το 2020 
ήταν € 77.116 

11. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι χρήσεις 2016 έως και 2018 έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγμένο κατά Κ.Ν. 2190/1920 (όπως αντικαταστάθηκε από 
τον Ν. 4548/2018) τακτικό ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 2238/1994 και άρθρο 65Α ν.4174/13 και 
εκδόθηκαν σχετικά πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις. Παρόλο που για τις χρήσεις που 
ξεκινούν από 1.1.2016 και μετά η διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου από τον τακτικό ελεγκτή δεν είναι 
υποχρεωτική, η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε την ανάθεση του ελέγχου για τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018 
στους τακτικούς ελεγκτές της εταιρείας. Για τις χρήσεις 2019, 2020 και 2021 η Εταιρεία δεν έχει υπαχθεί στον 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, ωστόσο 
εκτιμάται ότι δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί 
στις οικονομικές καταστάσεις. 

Σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις 
αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για 
παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να 
διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την διοίκηση της Εταιρείας ότι τα 
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αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα 
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της Εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι με βάση την απόφαση ΣτΕ 2932/2017 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί όλοι οι νόμοι με τους οποίους 
δόθηκαν παρατάσεις στις αρχικές ή εκ παρατάσεως προθεσμίες παραγραφής. Με βάση την παραπάνω απόφαση στις 
31.12.2021 θεωρείται ότι έχει παραγραφεί το σύνολο των ανέλεγκτων χρήσεων μέχρι και τη χρήση 2015. 

12. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίων, κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι 
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: λοιπές απαιτήσεις, ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και δανεισμός.  

Η διαχείριση κινδύνων διαμορφώνεται στα πλαίσια, οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριμένων από το 
Διοικητικό Συμβούλιο που αφορούν στον κίνδυνο επιτοκίου, στον πιστωτικό κίνδυνο, στη χρήση μη-παραγώγων 
χρηματοοικονομικών εργαλείων, καθώς και την βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων. 

12.1 Κίνδυνος αγοράς 

i) Κίνδυνος ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων καθώς ουσιαστικά δεν έχει 
τραπεζικό δανεισμό. 

ii) Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς ουσιαστικά όλα τα έξοδά της, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις προκύπτουν/είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 
παρουσίασης της Εταιρείας. 

iii)  Κίνδυνος τιμών  

Η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από το κίνδυνο μεταβολής των τιμών καθώς είναι μια συμμετοχική εταιρεία. 

12.2  Πιστωτικός κίνδυνος 

O πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις 
συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Η εταιρεία δεν εκτίθεται στον συγκεκριμένο κίνδυνο καθώς είναι μια εταιρεία με 
πολύ καλή πιστοληπτική ικανότητα. 

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία τις ημερομηνίες 31/12/2021 και 31/12/2020 αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020 
Ταμείο 1.224 2.204 
Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 1.074.584 2.367.231 
Σύνολο 1.076.808 2.369.435 

  

12.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο της Εταιρείας να μην έχει επαρκείς ταμειακές 
ροές προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Για την διαχείριση του κινδύνου 
ρευστότητας η Εταιρεία προϋπολογίζει και παρακολουθεί τακτικά τις χρηματοροές της για να εξασφαλίσει ότι διαθέτει 
επαρκή ρευστότητα για την κάλυψη των αναγκών της. Ο προϋπολογισμός των ταμειακών ροών της Εταιρείας 
λαμβάνει υπόψη τα σχέδια της Εταιρείας για τη χρηματοδότηση του χρέους, την τήρηση των συμβατικών όρων των 
συμβάσεων δανεισμού και εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις εφαρμόσιμες εξωτερικές ρυθμιστικές ή νομικές 
απαιτήσεις. 
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Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στον ακόλουθο πίνακα 
παρουσιάζεται η ανάλυση με τις λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 
2021 και 2020 αντίστοιχα:  

  31/12/2021       

 
Εντός 1 
έτους 

1 έως 2 
έτη 3 έως 5 έτη Σύνολο 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 36.704.573 0 0 36.704.573 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 21.812 6.839 15.863 44.515 
Σύνολο 36.726.386 6.839 15.863 36.749.088 
          
          
  31/12/2020       

 
Εντός 1 
έτους 

1 έως 2 
έτη 3 έως 5 έτη Σύνολο 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 32.495.826 0 0 32.495.826 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 21.707 10.234 1.453 33.394 
Σύνολο 32.517.534 10.234 1.453 32.529.221 

 

12. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και άλλους 
παράγοντες, όπως προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.  

 

13. Μεταγενέστερα Γεγονότα 

Στις 09.05.2022 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην οδό Τάκη Καβαλιεράτου 11 και Ευ. 
Τριανταφύλλου 4 στην Κηφισιά Τ.Κ 145 64. 
∆εν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2021 τα οποία θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Α.Δ.Τ  ΑΟ 168122 

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος  Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

   

 

 

   ΦΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

  Α.Δ.Τ ΑΚ 760377 Α.Δ.Τ. Σ 049311 ΑΡ. Α' ΤΑΞΗΣ 9918 

                                                                                          Για την Μ. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ - Δ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Ο.Ε. 


