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Έκθεςη διαχεύριςησ του Διοικητικού υμβουλύου
Κύριοι Μϋτοχοι,
Έχουμε την τιμό να ςασ υποβϊλλουμε για ϋγκριςη, ςύμφωνα με τον νόμο και το καταςτατικό τησ
εταιρεύασ, τισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ για τη χρόςη που ϋληξε την 31 Δεκεμβρύου 2019 και οι
οπούεσ εύναι οι ακόλουθεσ:
 Κατϊςταςη Φρηματοοικονομικόσ Θϋςησ
 Κατϊςταςη υνολικού Ειςοδόματοσ
 Κατϊςταςη Μεταβολών Ιδύων Κεφαλαύων
 Κατϊςταςη Σαμιακών Ροών τησ χρόςεωσ
 Επεξηγηματικϋσ ημειώςεισ ςχετικϊ με τισ χρηςιμοποιούμενεσ λογιςτικϋσ πολιτικϋσ και τισ
αναγκαύεσ επεξηγηματικϋσ πληροφορύεσ
Η εταιρεύα κατϊρτιςε οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ςύμφωνα με τα Διεθνό Λογιςτικϊ Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)
και τα Διεθνό Πρότυπα Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ (Δ.Π.Φ.Α.) οι οπούεσ περιλαμβϊνονται και
ςτισ ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ «ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΪΑΣΡΕΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛΛΑΔΑ-ΑΘΗΝΑ), η οπούα κατϋχει το 100% του μετοχικού κεφαλαύου τησ
μητρικόσ εταιρεύασ «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε.-ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΦΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ», η οπούα ςυμμετϋχει κατϊ 100% ςτο μετοχικό κεφϊλαιο τησ εταιρεύασ. Σα
κονδύλια ενςωματώθηκαν με τη μϋθοδο τησ ολικόσ ενοπούηςησ. Οι λογιςτικϋσ αρχϋσ που
ακολούθηςε η εταιρεύα την τρϋχουςα χρόςη, αναφϋρονται λεπτομερώσ ςτισ ςημειώςεισ επύ των
Ετόςιων Οικονομικών Καταςτϊςεων τησ 31/12/2019 και δεν διαφϋρουν από εκεύνεσ που
ακολούθηςε η εταιρεύα και κατϊ την προηγούμενη χρόςη, εκτόσ και αν αναφϋρεται ρητϊ ςτισ
ςημειώςεισ.
Επύςησ, θα ςασ ανακοινώςουμε τα πεπραγμϋνα τησ διούκηςησ τησ εταιρεύασ για την τεςςαρακοςτό
πρώτη εταιρικό χρόςη, θα εκθϋςουμε τα ακόλουθα ςχετικϊ με την δραςτηριότητϊ, την οικονομικό
θϋςη και την προβλεπόμενη πορεύα τησ εταιρεύασ.
Οι Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ για την χρόςη που ϋληξε ςτισ 31/12/2019 ϋχουν ςυνταχθεύ ςύμφωνα
με τα Διεθνό Πρότυπα Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ (εφεξόσ «Δ.Π.Φ.Α.») που ϋχουν εκδοθεύ από
την Επιτροπό Διεθνών Λογιςτικών Προτύπων (IASB), καθώσ και των διερμηνειών τουσ όπωσ
ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη. Δεν ϋχει γύνει προαιρετικό εφαρμογό κϊποιου
Προτύπου πριν την ημερομηνύα ϋναρξησ εφαρμογόσ του.
1. Εξϋλιξη και επιδόςεισ τησ περιόδου αναφορϊσ.
α. Εξϋλιξη εργαςιών
Όπωσ προκύπτει από τισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ που επιςυνϊπτονται, ο κύκλοσ εργαςιών τησ
εταιρεύασ ανόλθε ςτο ποςό των12.926.874,10€ ϋναντι 12.065.001,48€ κατϊ την προηγούμενη
χρόςη παρουςιϊζοντασ αύξηςη 7,14%, ενώ εύχε Καθαρϊ αποτελϋςματα χρόςεωσ προ Υόρων
(κϋρδη) 1.176.252,53€ ϋναντι ζημιϊσ ποςού -169.987,80€ ςτην προηγούμενη χρόςη.
Σα Μικτϊ Κϋρδη τησ Εταιρεύασ ανϋρχονται ςτο ποςό 2.263.773,70€ αυξημϋνα κατϊ 77,33% ςε
ςχϋςη με την προηγούμενη χρόςη τα οπούα ανόλθαν ςε 1.276.583,09€
Σα χρηματοοικονομικϊ ϋξοδα παρουςύαςαν μεύωςη κατϊ 50,59% ςυγκριτικϊ με την προηγούμενη
χρόςη, δηλαδό ανόλθαν ςε 162.787,88€ το 2019 από 329.476,30€ που όταν το 2018.
Σα Έξοδα διοικητικόσ λειτουργύασ και διϊθεςησ τησ Εταιρεύασ ανόλθαν ςε 1.061.018,17€ και
351.942,74€ για το 2019 ϋναντι 1.060.784,54€ και 177.901,35€ για το 2018, παρουςιϊζοντασ
αύξηςη 0,02% και 97,83 % αντύςτοιχα.
Ο Δανειςμόσ από 3.459.658,10€ ςτισ 31/12/2018 ανόλθε ςε 3.260.186,87€ ςτισ 31/12/2019.
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Σα Σαμειακϊ Διαθϋςιμα και Ιςοδύναμα τησ 31/12/2019 εμφανύζονται αυξημϋνα κατϊ 74,15% και
διαμορφώθηκαν ςε 3.838.220,31€ ϋναντι 2.203.982,94€ την προηγούμενη χρόςη.
Η οικονομικό κατϊςταςη τησ εταιρεύασ κατϊ την 31/12/2019 κρύνεται ικανοποιητικό παρϊ τισ
δυςμενεύσ οικονομικϋσ ςυνθόκεσ που επικρατούν τόςο ςε εθνικό όςο και ςε παγκόςμιο επύπεδο. Σα
ύδια κεφϊλαια κατϊ την 31/12/2019 ανϋρχονται ςε ποςό 7.792.599,33€ ϋναντι 9.184.947,28€ τησ
προηγούμενησ χρόςεωσ .
β. Οικονομικό θϋςη -αριθμοδεύκτεσ
Σα βαςικϊ οικονομικϊ μεγϋθη τησ χρόςησ 2019 με παρϊθεςη των αντύςτοιχων τησ προηγούμενησ
εύναι τα ακόλουθα:
31/12/2019

31/12/2018

30,87%

35,68%

78,38%

103,77%

Μικτϊ αποτελϋςματα
Πωλόςεισ υπηρεςιών

17,51%

10,58%

EBITDA

2.144.717,84

823.661,51

Τποχρεώςεισ προσ προμηθευτϋσ
Αγορϋσ αποθεμϊτων και υπηρεςιών με
πύςτωςη

89

266

Απαιτόςεισ από πελϊτεσ

18

150

4,41%

32,98%

i) ΟικονομικόσΔιαρθρώςεωσ :
Κυκλοφοριακϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα
ύνολοενεργητικού
Κυκλοφοριακϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
ii) Αποδόςεωσ και Αποδοτικότητασ:

iii) Διαχειριςτικόσ πολιτικόσ :

Πωλόςεισ υπηρεςιώνμε πύςτωςη
Απαιτόςεισ από πωλόςεισ υπηρεςιών
ύνολο υποχρεώςεων
2. Πληροφορύεσ για τη χρόςη που ϋληξε
α. Φρεόγραφα
Η εταιρεύα δεn κατϋχει χρεόγραφα.
β. Σαμειακϊ Διαθϋςιμα ςε υνϊλλαγμα
Η εταιρεύα δεν διατηρεύ ταμειακϊ διαθϋςιμα ςε ςυνϊλλαγμα.
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γ. Ακύνητα
Η εταιρεύα ϋχει ςτην κατοχό τησ τα παρακϊτω ακύνητα με τισ παρατιθϋμενεσ αξύεσ κατϊ τα Διεθνό
Λογιςτικϊ Πρότυπα:
Α/Α

ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΑΚΙΝΗΣΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΦΡΗΗ

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ
ΑΞΙΑ
(τ.μ.)
ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ

1. Μητροπόλεωσ 86,
54622Κλινικό
2.544,06
4.690.000,00
Θεςςαλονύκη
Επύ των ακινότων τησ εταιρεύασ δεν υφύςτανται εμπρϊγματα βϊρη.

ΑΝΑΠΟΒΕΣΗ
ΑΞΙΑ ΚΣΙΡΙΩΝ &
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
4.096.743,46

δ. Ίδιεσ μετοχϋσ
Η εταιρεύα δεν κατϋχει ύδιεσ μετοχϋσ.
ε. Τποκαταςτόματα
Η εταιρεύα δεν ϋχει υποκαταςτόματα.
ςτ . Έρευνα και ανϊπτυξη
Η εταιρεύα δεν ανϊπτυξε ςημαντικό δραςτηριότητα ςτουσ τομεύσ ϋρευνασ και ανϊπτυξησ.
ζ. Πληροφορύεσ για εργαςιακϊ και περιβαλλοντικϊ θϋματα
Η εταιρεύα κατϊ την 31/12/2019 απαςχολούςε 232ϊτομα ϋναντι 221 ατόμων ςτο τϋλοσ του 2018.
Βαςικό αρχό που διϋπει την λειτουργύα τησ εταιρεύασ αποτελεύ η διαρκόσ επιμόρφωςη και
εκπαύδευςη του προςωπικού και η ενύςχυςη τησ εταιρικόσ ςυνεύδηςησ ςε όλα τα επύπεδα των
λειτουργιών και δραςτηριοτότων του. ειρϊ ςχετικών επιμορφωτικών ςεμιναρύων
πραγματοποιόθηκε και κατϊ την διϊρκεια τησ χρόςησ 2019, καθώσ βαςικό μϋλημα τησ εταιρεύασ
εύναι η διαρκόσ επικαιροπούηςη τησ γνώςησ και η διατόρηςη του ςυνόλου του προςωπικού ςτην
αιχμό τησ ενημϋρωςησ.
Η εταιρεύα αναγνωρύζει την ανϊγκη για ςυνεχό βελτύωςη τησ περιβαλλοντικόσ επύδοςησ με βϊςη
τισ αρχϋσ τησ αειφόρου ανϊπτυξησ και ςε ςυμμόρφωςη με τη νομοθεςύα και τα διεθνό πρότυπα
ςτοχεύει ςε μύα ιςορροπημϋνη οικονομικό ανϊπτυξη ςε αρμονύα με το φυςικό περιβϊλλον.
Ακολουθώντασ τισ ανωτϋρω αρχϋσ, η Εταιρεύα αςκεύ τισ δραςτηριότητϋσ τησ με τρόπο που
εξαςφαλύζει αφενόσ μεν την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, αφετϋρου δε την υγιεινό και την
αςφϊλεια των εργαζομϋνων τησ.
η. υναλλαγϋσ με ςυνδεμϋνα μϋρη
Οι ςυναλλαγϋσ τησ εταιρεύασ με τα ςυνδεδεμϋνα μϋρη του Ομύλου κατϊ την ϋννοια του Δ.Λ.Π. 24,
ϋχουν γύνει με τουσ ςυνόθεισ όρουσ τησ αγορϊσ και εύναι οι ακόλουθεσ:
ποςϊ ςε ευρώ
31/12/2019 31/12/2018
Πωλόςεισ
ςε ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
339.507,36
343.772,70
ςε Λοιπϊ υνδεδεμϋνα Μϋρη
246,14
2.645,11
Αγορϋσ
από ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
157.444,83
119.864,42
από Λοιπϊ υνδεδεμϋνα Μϋρη
28.944,76
28.847,78
Τπόλοιπα τϋλουσ χρόςησ που προϋρχονται από πωλόςεισ υπηρεςιών
Απαιτόςεισ
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από ςυγγενεύσ εταιρεύεσ

34.874,64

32.716,51

3.557,55

3.271,54

ςε ςυγγενεύσ εταιρεύεσ

11.764,64

10.251,53

ςε Λοιπϊ υνδεδεμϋνα Μϋρη

19.560,53

400,00

από Λοιπϊ υνδεδεμϋνα Μϋρη
Τποχρεώςεισ

τον πιο κϊτω πύνακα εμφανύζονται οι ςυνολικϋσ αμοιβϋσ που ϋλαβαν τα μϋλη του Διοικητικού
υμβουλύου ςτην τρϋχουςα χρόςη 2019 και ςτην προηγούμενη χρόςη 2018.
2019
Αμοιβϋσ& παροχϋσ ςε μϋλη Δ..

141.840,00

2018
141.840,00

θ. Κυριότεροι κύνδυνοι και αβεβαιότητεσ
Α. Φρηματοοικονομικού Κύνδυνοι
Η Εταιρεύα εκτύθεται ςε χρηματοοικονομικούσ κινδύνουσ όπωσ κινδύνουσ αγορϊσ, μεταβολϋσ ςε
ςυναλλαγματικϋσ ιςοτιμύεσ, επιτόκιο, τιμϋσ αγορϊσ, πιςτωτικό κύνδυνο, κύνδυνο ρευςτότητασ,
κύνδυνο ταμειακών ροών και κύνδυνο εύλογησ αξύασ από μεταβολϋσ επιτοκύων.
Κύνδυνοσ αγορϊσ
(α) υναλλαγματικόσ κύνδυνοσ: Η ϋκθεςη ςε ςυναλλαγματικό κύνδυνο εύναι μηδαμινό διότι όλεσ
οι ςυναλλαγϋσ πραγματοποιούνται ςε ευρώ. Για την διαχεύριςη του ςυναλλαγματικού κινδύνου, η
οικονομικό διεύθυνςη κϊνει ανϊλογεσ προβλϋψεισ όπου κρύνεται αναγκαύο.
(β) Κύνδυνοσ τιμόσ: Η εταιρεύα δεν εκτύθεται ςε αξιόλογεσ μεταβολϋσ τησ αξύασ των παρεχόμενων
υπηρεςιών, δεδομϋνου ότι αφενόσ για τισ χονδρικϋσ παροχϋσ ιατρικών υπηρεςιών προσ τα μεν
Δημόςια Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα υπϊρχει διατιμημϋνοσ τιμοκατϊλογοσ με ετόςια τουλϊχιςτον ιςχύ,
προσ δε τισ Ιδιωτικϋσ Αςφαλιςτικϋσ Εταιρεύεσ υπϊρχει ςυμφωνημϋνοσ κατ’ ελϊχιςτον ςε ετόςια
βϊςη τιμοκατϊλογοσ, αφετϋρου ο τιμοκατϊλογοσ των παρεχόμενων λιανικών ιατρικών υπηρεςιών
παραμϋνει ανταγωνιςτικόσ.
(γ) Rebate&Clawback
Ο κλϊδοσ τησ υγεύασ παρουςιϊζει ςχετικό αύξηςη των μεγεθών. Ωςτόςο, ϋχει να αντιμετωπύςει τισ
μεγϊλεσ καθυςτερόςεισ ςτην καταβολό των ληξιπρόθεςμων οφειλών του ΕΟΠΤΤ και την
παρϊταςη εφαρμογόσ των μϋτρων περιοριςμού τησ ςυνολικόσ δαπϊνησ για διαγνωςτικϋσ
εξετϊςεισ, νοςόλια και φυςικοθεραπεύεσ. Με τον Ν. 4172/2013 (Υ.Ε.Κ. Α’ 167/2013), ϊρθρο 100,
παρ. 5 & 7, καθορύςτηκαν κλιμακούμενα ποςοςτϊ εκπτώςεων επύ των οφειλών του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. για
νοςηλεύα, διαγνωςτικϋσ εξετϊςεισ και φυςικοθεραπεύεσ των αςφαλιςμϋνων του προσ τουσ
ςυμβεβλημϋνουσ με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ιδιώτεσ παρόχουσ των ωσ ϊνω υπηρεςιών υγεύασ, υπϋρ του
οργανιςμού ωσ επιςτροφό (rebate) για κϊθε μόνα. Περαιτϋρω, τϋθηκε ςε εφαρμογό αυτόματοσ
μηχανιςμόσ επιςτροφών (Clawback) δαπανών νοςηλεύασ, διαγνωςτικών εξετϊςεων και
φυςικοθεραπεύασ. Οι ςχετικϋσ διατϊξεισ προβλϋπουν ότι το υπερβϊλλον ποςό μεταξύ των
ςυνολικών δαπανών για υπηρεςύεσ υγεύασ και του προώπολογιςμού του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. αναζητεύται από
τουσ ςυμβεβλημϋνουσ ιδιώτεσ παρόχουσ, με εξαμηνιαύο υπολογιςμό και αφού αφαιρεθούν τυχόν
επιςτροφϋσ (rebates) τυχόν ϊλλεσ εκπτώςεισ καθώσ και μη αποδεκτϋσ δαπϊνεσ και ςφϊλματα.
ύμφωνα με το ϊρθρο 25 του ν.4549/2018 (Α΄ 105), ο μηχανιςμόσ αυτόματησ επιςτροφόσ
(clawback) του ϊρθρου 11 του ν.4052/2012 (Α΄ 41), τησ κατ’ εξουςιοδότηςη εκδοθεύςασ, υπ’
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αριθμ. Γ5/63587/2015 (Β΄ 1803), υπουργικόσ απόφαςησ και του ϊρθρου 100 του ν.4172/2013 (Α΄
167), όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν, επεκτεύνεται και ςτα ϋτη 2019-2022 με αρχικό ϋτοσ
βϊςησ υπολογιςμού για την πρώτη εφαρμογό του παρόντοσ το 2018, και για καθϋνα από τα
επόμενα ϋτη το εκϊςτοτε προηγούμενο ϋτοσ. Σα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροςαρμόζονται
για τα ϋτη 2019-2022, αποκλειςτικϊ βϊςει τησ προβλεπόμενησ κατ’ ϋτοσ μεταβολόσ του
πραγματικού ΑΕΠ ςε ςταθερϋσ τιμϋσ, όπωσ αυτό απεικονύζεται ςτον προώπολογιςμό κϊθε ϋτουσ.
Η Εταιρεύα ϋχει προςφύγει ςτο υμβούλιο τησ Επικρατεύασ για την ακύρωςη των πιο πϊνω
υπουργικών αποφϊςεων και του εξουςιοδοτικού νόμου για το rebate και για το clawback. το τΕ
ϋχουν προςφύγει επύςησ, όλεσ οι εταιρεύεσ μϋλη τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Υορϋων Πρωτοβϊθμιασ
Υροντύδασ Τγεύασ, του Πανελλόνιου υνδϋςμου Ιδιωτικών Διαγνωςτικών Εργαςτηρύων και του
υνδϋςμου Ελληνικών Κλινικών
Πιςτωτικόσ κύνδυνοσ: Ο πιςτωτικόσ κύνδυνοσ αφορϊ κυρύωσ ςτουσ Πελϊτεσ και τισ λοιπϋσ
εμπορικϋσ απαιτόςεισ. Οι χονδρικϋσ πωλόςεισ γύνονται κυρύωσ ςε πελϊτεσ με μειωμϋνο βαθμό
απωλειών (Δημόςια Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα και Ιδιωτικϋσ Αςφαλιςτικϋσ Εταιρεύεσ). Οι λιανικϋσ
πωλόςεισ γύνονται κυρύωσ εύτε τοισ μετρητούσ, εύτε μϋςω πιςτωτικών καρτών. Ενδεχόμενεσ
καθυςτερόςεισ ςτην εύςπραξη από Δημόςια Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα αντιμετωπύζονται επαρκώσ από
τη διατόρηςη χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων ταχεύασ ρευςτοπούηςησ. Η Εταιρεύα,
αξιολογεύ την ανακτηςιμότητα των εμπορικών απαιτόςεων και προβαύνει ςτο ςχηματιςμό τησ
απαιτούμενησ πρόβλεψησ για τισ αναμενόμενεσ πιςτωτικϋσ ζημιϋσ. Η Διούκηςη τησ Εταιρεύασ
προβαύνει ςε περιοδικό επανεκτύμηςη τησ επϊρκειασ τησ ςχηματιςμϋνησ πρόβλεψησ για την
κϊλυψη επιςφαλών απαιτόςεων.
Κύνδυνοσ ρευςτότητασ: Ο κύνδυνοσ ρευςτότητασ διατηρεύται ςε χαμηλϊ επύπεδα, με τον
κατϊλληλο ςυνδυαςμό χρηματικών διαθεςύμων και εγκεκριμϋνων τραπεζικών πιςτώςεων. Η
εταιρεύα προώπολογύζει και παρακολουθεύ τισ χρηματοροϋσ τησ ςε τακτό χρονικό βϊςη.
Κύνδυνοσ μεταβολόσ επιτοκύων :Σα λειτουργικϊ ϋςοδα και ταμειακϋσ ροϋσ τησ Εταιρεύασ
εξαρτώνται ςε μικρό βαθμό από μεταβολϋσ ςτισ τιμϋσ των επιτοκύων. Η Εταιρεύα δεν ϋχει ςτο
ενεργητικό τησ ςημαντικϊ ϋντοκα ςτοιχεύα. Πολιτικό τησ Εταιρεύασ, εκτιμώντασ τισ παρούςεσ
οικονομικϋσ ςυγκυρύεσ και γενικότερα τη διακύμανςη των επιτοκύων του ευρώ, εύναι να διατηρεύ
περύπου το ςύνολο του δανειςμού ςε προώόντα κυμαινόμενου επιτοκύου βαςιζόμενα ςτο euribor
πλϋον spread.
Ο κύνδυνοσ μεταβολόσ των επιτοκύων προϋρχεται από τα μακροπρόθεςμα και βραχυπρόθεςμα
δϊνεια. Η εκτύμηςη τησ εταιρεύασ εύναι ότι δεν θα υπϊρξει πρόβλημα από διακύμανςη των
επιτοκύων για το διϊςτημα ϋωσ και τη λόξη των μακροπροθϋςμων δανεύων και ωσ εκ τούτου δεν
ϋχει προχωρόςει ςε ςυμβϊςεισ παραγώγων για εξαςφϊλιςη από τον κύνδυνο μεταβολόσ επιτοκύου.
Β. Λειτουργικού κύνδυνοι
Η Εταιρεύα ϋχει λϊβει όλα τα απαραύτητα μϋτρα με τη διαχεύριςη του λειτουργικού κινδύνου που
μπορεύ να εκδηλωθεύ με τισ εξόσ μορφϋσ:
 Απϊτη
 Πλημμελόσ ςυμπεριφορϊ προςωπικού
 Ανεπϊρκεια πληροφοριακών ςυςτημϊτων
 Ανεπϊρκεια μηχανολογικού εξοπλιςμού
ι. Προβλεπόμενη πορεύα
Η αδυναμύα του δημόςιου τομϋα να καλύψει τη ςυνεχώσ αυξανόμενη ζότηςη αλλϊ και να
προςφϋρει ποιοτικϋσ υπηρεςύεσ παροχόσ υγεύασ οδηγεύ ςτη ςημαντικό ανϊπτυξη των ιδιωτικών
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κλινικών. Με το ρυθμό ανϊπτυξησ του κλϊδου ιδιωτικόσ παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ καθύςταται
ςαφϋσ ότι ο κλϊδοσ τησ ιδιωτικόσ υγεύασ ςτον Ελλαδικό χώρο παρουςιϊζει μια ιδιαύτερη δυναμικό
και προοπτικό ςτην οπούα καλούνται να ανταποκριθούν οι εταιρεύεσ που ςυμμετϋχουν ςε αυτόν.
Οι ςτρατηγικϋσ πρωτοβουλύεσ τησ Διούκηςησ τησ Κλινικόσ επικεντρώνονται ςτην προςπϊθεια
υιοθϋτηςησ νϋου πλαιςύου ςυνεργαςιών και μοντϋλων λειτουργύασ επενδύοντασ ςτην ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεςιών και ςτην ςυνεχό εκπαύδευςη του ανθρώπινου δυναμικού. τόχοσ
εύναι η ςυνεχόσ αύξηςη τησ λειτουργικόσ αποδοτικότητασ των επιχειρηματικών δρϊςεων.
Η διούκηςη τησ εταιρεύασ ϋχει ωσ ςτόχο την παρϊλληλη αύξηςη των δεικτών παραγωγικότητασ και
αποτελεςματικότητασ. Η εκτύμηςη εύναι ότι η επόμενη διετύα θα εύναι ςταθεροποιητικό για την
ελληνικό αγορϊ υγεύασ. Σα δημόςια αςφαλιςτικϊ ταμεύα και ο Εθνικόσ Οργανιςμόσ Παροχόσ
Τπηρεςιών Τγεύασ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.) εύναι ςε δυςχερό θϋςη να εξυπηρετόςουν τισ ανϊγκεσ των
αςφαλιςμϋνων τουσ και αναζητούν τρόπουσ μεύωςησ και εξορθολογιςμού τησ δαπϊνησ υγεύασ. Θα
επιβϊλλουν αυςτηρούσ ελϋγχουσ ςτουσ παρόχουσ υπηρεςιών και θα θεςπύςουν ιατρικϊ
διαγνωςτικϊ πρωτόκολλα με αποτελϋςματα την εξυγύανςη του κλϊδου και την επικρϊτηςη των
οργανωμϋνων και υγιών εταιρειών.
Η Εταιρεύα εύναι αιςιόδοξη για την μελλοντικό τησ πορεύα όμωσ εύναι αδύνατον να γύνουν αςφαλεύσ
προβλϋψεισ με την αβεβαιότητα που υπϊρχει ςτην εγχώρια και διεθνό αγορϊ μετϊ την ϋξαρςη τησ
πανδημύασ του ιού COVID-19.Η εμφϊνιςη του COVID-19 αρχικϊ ςτην Κύνα και η μετϋπειτα
εξϊπλωςό του ςτο όλο τον κόςμο ϋχει δημιουργόςει μια αβεβαιότητα ςχετικϊ με το οικονομικό
περιβϊλλον τόςο ςτην Ελλϊδα όςο και ςε ολόκληρο τον κόςμο. Η Εταιρεύα παρακολουθεύ ςτενϊ τισ
εξελύξεισ τόςο ςε εγχώριο όςο και ςε παγκόςμιο επύπεδο και ϋχει προχωρόςει ϊμεςα ςε όλεσ τισ
απαραύτητεσ ενϋργειεσ, για να διαςφαλύςει την υγεύα και την προςωπικό αςφϊλεια των
εργαζομϋνων τησ, αλλϊ και την απρόςκοπτη λειτουργύα και την περαιτϋρω ενύςχυςη των
δραςτηριοτότων τησ. Οι πρόςφατεσ εξελύξεισ αναμϋνεται να επηρεϊςουν τισ οικονομικϋσ επιδόςεισ
τησ εταιρεύασ για το οικονομικό ϋτοσ 2020. Σο εύροσ των επιπτώςεων θα εξαρτηθεύ από
παρϊγοντεσ όπωσ η διϊρκεια τησ επιδημύασ, η διϊρκεια των ιςχύοντων περιοριςτικών μϋτρων,
τυχόν λόψη επιπροςθϋτων μϋτρων από τισ κυβερνόςεισ, καθώσ και το μϋγεθοσ τησ επακόλουθησ
οικονομικόσ αποδιοργϊνωςησ.
Η Διούκηςη τησ Εταιρύασ ϋχει αποδεύξει και ςτο παρελθόν ότι ϋχει καταφϋρει να ανταπεξϋλθει με
επιτυχύα ςε ςημαντικϋσ προκλόςεισ τα τελευταύα ϋτη, κατορθώνοντασ μϋςα από αυτϋσ να
ιςχυροποιηθεύ περαιτϋρω. Σα ανωτϋρω ςε ςυνδυαςμό με την υψηλό ποιότητα των υπηρεςιών μασ,
ευελπιςτούμε να διατηρόςουν ςε ικανοποιητικϊ επύπεδα τα αποτελϋςματα για την επόμενη χρόςη.
Θεωρούμε ότι, η Εταιρεύα εκμεταλλευόμενη την αποκτηθεύςα εμπειρύα τησ, την καλό τησ φόμη,
αλλϊ και ςτηριζόμενη ςτην καλό τησ οργϊνωςη και ςτο προςωπικό ενδιαφϋρον των μελών του
Δ.. που παρακολουθεύ με μεγϊλη προςοχό την εξϋλιξη των ϋργων, θα ςυνεχύςει την καλό τησ
πορεύα και ςτην επόμενη χρόςη. Η Διούκηςη εκτιμϊ διαρκώσ την κατϊςταςη για να διαςφαλύςει
ότι λαμβϊνονται όλεσ οι απαραύτητεσ ενϋργειεσ για την ελαχιςτοπούηςη τυχόν αρνητικών
επιπτώςεων ςτισ δραςτηριότητεσ τησ Εταιρεύασ.
κ. Μεταγενϋςτερα γεγονότα
Κύνδυνοσ διϊδοςησ του κορωνοώού
τισ 31 Δεκεμβρύου 2019, ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγεύασ (ΠΟΤ) ενημερώθηκε για τον εντοπιςμό
περιοριςμϋνων περιπτώςεων πνευμονύασ, ϊγνωςτησ αιτύασ, ςτο Wuhan, Hubei. τισ 7 Ιανουαρύου
2020, οι κινεζικϋσ αρχϋσ προςδιόριςαν ωσ την αιτύα ϋναν νϋο τύπο κορωνοώού (COVID-19). Σα
πρώτα κρούςματα COVID-19 επιβεβαιώθηκαν ςτο Φονγκ Κονγκ ςτισ 23 Ιανουαρύου 2020. Από τισ
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31 Δεκεμβρύου 2019, η ανϊπτυξη και εξϊπλωςη του COVID-19 ϋχει οδηγόςει ςτην εμφϊνιςη
πλόθουσ ςυναφών γεγονότων. Σον Μϊρτιο 2020 ο ΠΟΤ κόρυξε τον COVID-19 πανδημύα.
Η Εταιρεύα παρακολουθεύ με προςοχό τα γεγονότα ςχετικϊ με την εξϊπλωςη του κορωνοώού,
προκειμϋνου να προςαρμοςτεύ ςτισ ειδικϋσ ςυνθόκεσ που προκύπτουν αποκλειςτικϊ για τη
θεραπεύα και περιοριςμό τησ εξϊπλωςησ του κορωνοώούCOVID19. Η Εταιρεύα, ευθυγραμμιζόμενη
με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΤ και των λοιπών αρμόδιων αρχών, ϋχει όδη εκπονόςει και θϋςει ςε
πλόρη εφαρμογό ϋνα ςχϋδιο διαςφϊλιςησ τησ επιχειρηςιακόσ ςυνϋχειασ. Έχει θεςπύςει και
διατηρεύ ςαφό εςωτερικϊ και εξωτερικϊ πρωτόκολλα για την τακτικό αλλϊ και επεύγουςα
επικοινωνύα με τουσ εργαζόμενουσ και ϊλλουσ βαςικούσ ενδιαφερόμενουσ φορεύσ.
Εφαρμόζονται, όπου εύναι δυνατό, ςυςτόματα για απομακρυςμϋνη εργαςύα (τηλεργαςύα). Έχει
τεθεύ επύςησ ςε εφαρμογό πρόςθετοσ ςχεδιαςμόσ ανθρώπινου δυναμικού ςχετικϊ με το
προςωπικό που εκτελεύ λειτουργύεσ κρύςιμεσ για την επιχειρηςιακό ςυνϋχεια προκειμϋνου να
ελαχιςτοποιηθεύ ο κύνδυνοσ διακοπόσ λειτουργύασ.
Κϊθε πιθανό επύπτωςη ςτα αποτελϋςματϊ τησ Εταιρεύασ θα εξαρτηθεύ, ςε μεγϊλο βαθμό, από τισ
ςυνεχιζόμενεσ εξελύξεισ, ςχεδόν όλεσ από τισ οπούεσ εύναι πϋρα από τον ϋλεγχό τησ. Η απόφαςη των
ελληνικών αρχών να εφαρμόςουν ϋκτακτα μϋτρα δημόςιασ υγεύασ, αν και προςωρινόσ φύςησ,
μπορεύ να ςυνεχιςτεύ και να αυξηθεύ ανϊλογα με τισ εξελύξεισ ςτην επιδημύα του ιού.
Κατϊ ςυνϋπεια, οι οικονομικϋσ επιπτώςεισ που ςχετύζονται με την επιδημύα του COVID-19 δεν
μπορεύ να εκτιμηθούν αξιόπιςτα και εύλογα επύ του παρόντοσ.Ο αντύκτυποσ τησ πανδημύασ
COVID-19 αποτελεύ μη διορθωτικό γεγονόσ για τισ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ χρόςησ
που ϋληξε την 31η Δεκεμβρύου 2019.
Εκλογό νϋου μϋλουσ του Διοικητικού υμβουλύου ςε αντικατϊςταςη του αποβιώςαντοσ Προϋδρου
του.
Με το από 29/04/2020 Πρακτικό του Διοικητικού υμβουλύου τησ Εταιρύασ (Γ.Ε.ΜΗ. Αριθμ.Πρωτ.
1978840/27.5.20) αποφαςύςτηκε η εκλογό νϋου μϋλουσ του Διοικητικού υμβουλύου τησ εταιρεύασ
και ςυγκεκριμϋνα ο Λϊμπροσ Υ. Μϊκκασ ςε αντικατϊςταςη του αποβιώςαντοσ Προϋδρου
Ευϊγγελου Γ. πανού για τον υπόλοιπο χρόνο τησ θητεύασ του Διοικητικού υμβουλύου (19.10.21),
το οπούο ςυγκροτόθηκε ςε ςώμα . Η εκλογό του ωσ ϊνω μϋλουσ θα τεθεύ για ϋγκριςη ςτην Γενικό
υνϋλευςη των μετόχων τησ εταιρεύασ.
Κύριοι Μϋτοχοι,
Η Εταιρεύα θα επικεντρωθεύ ςτην αναζότηςη και εκμετϊλλευςη νϋων ευκαιριών ϋςτω και μϋςα ςτο
δυςμενϋσ αυτό κλύμα και θα προςπαθόςει να αναπτύξει νϋεσ καινοτόμεσ υπηρεςύεσ τισ οπούεσ θα
προωθόςει μϋςα από νϋα κανϊλια διανομόσ.
Αθόνα, 27 Αυγούςτου 2020

………………………
Γεώργιοσ πανόσ
Πρόεδροσ του Διοικητικού υμβουλύου
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Έκθεςη Ανεξϊρτητου Ορκωτού Ελεγκτό Λογιςτό
Προσ τουσ Μετόχουσ τησ Εταιρεύασ
«ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ »
Έκθεςη Ελϋγχου επύ των ΟικονομικώνΚαταςτϊςεων
Γνώμη
Έχουμε ελϋγξει τισ ςυνημμϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ εταιρεύασ «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», (η Εταιρεύα) οι
οπούεσ αποτελούνται από την κατϊςταςη χρηματοοικονομικόσ θϋςησ τησ 31ησ Δεκεμβρύου 2019,
τισ καταςτϊςεισ ςυνολικού ειςοδόματοσ, μεταβολών ιδύων κεφαλαύων και ταμειακών ροών τησ
χρόςεωσ που ϋληξε την ημερομηνύα αυτό, καθώσ και περύληψη ςημαντικών λογιςτικών αρχών και
μεθόδων και λοιπϋσ επεξηγηματικϋσ πληροφορύεσ.
Κατϊ τη γνώμη μασ, οι ςυνημμϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ παρουςιϊζουν εύλογα, από κϊθε
ουςιώδη ϊποψη, την οικονομικό θϋςη τησ εταιρεύασ «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» κατϊ την 31η Δεκεμβρύου 2019, τη
χρηματοοικονομικό τησ επύδοςη και τισ ταμειακϋσ τησ ροϋσ για τη χρόςη που ϋληξε την ημερομηνύα
αυτό ςύμφωνα με τα Διεθνό Πρότυπα Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ, όπωσ αυτϊ ϋχουν
υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη.
Βϊςη γνώμησ
Διενεργόςαμε τον ϋλεγχό μασ ςύμφωνα με τα Διεθνό Πρότυπα Ελϋγχου (ΔΠΕ) όπωσ αυτϊ ϋχουν
ενςωματωθεύ ςτην Ελληνικό Νομοθεςύα. Οι ευθύνεσ μασ, ςύμφωνα με τα πρότυπα αυτϊ
περιγρϊφονται περαιτϋρω ςτην ενότητα τησ ϋκθεςόσ μασ “Ευθύνεσ ελεγκτό για τον ϋλεγχο των
οικονομικών καταςτϊςεων”. Εύμαςτε ανεξϊρτητοι από την Εταιρεύα, καθόλη τη διϊρκεια του
διοριςμού μασ, ςύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογύασ για Επαγγελματύεσ Ελεγκτϋσ του
υμβουλύου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογύασ Ελεγκτών, όπωσ αυτόσ ϋχει ενςωματωθεύ ςτην
Ελληνικό Νομοθεςύα και τισ απαιτόςεισ δεοντολογύασ που ςχετύζονται με τον ϋλεγχο των
οικονομικών καταςτϊςεων ςτην Ελλϊδα και ϋχουμε εκπληρώςει τισ δεοντολογικϋσ μασ
υποχρεώςεισ ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ και του προαναφερόμενου
Κώδικα Δεοντολογύασ. Πιςτεύουμε ότι τα ελεγκτικϊ τεκμόρια που ϋχουμε αποκτόςει εύναι επαρκό
και κατϊλληλα να παρϋχουν βϊςη για τη γνώμη μασ.
Άλλεσ πληροφορύεσ
Η διούκηςη εύναι υπεύθυνη για τισ ϊλλεσ πληροφορύεσ. Οι ϊλλεσ πληροφορύεσ περιλαμβϊνονται
ςτην Έκθεςη Διαχεύριςησ του Διοικητικού υμβουλύου, για την οπούα γύνεται ςχετικό αναφορϊ
ςτην “Έκθεςη επύ ϊλλων Νομικών και Κανονιςτικών Απαιτόςεων”, αλλϊ δεν περιλαμβϊνουν τισ
οικονομικϋσ καταςτϊςεισ και την ϋκθεςη ελϋγχου επύ αυτών. Η γνώμη μασ επύ των οικονομικών
καταςτϊςεων δεν καλύπτει τισ ϊλλεσ πληροφορύεσ και δεν εκφρϊζουμε με τη γνώμη αυτό
οποιαςδόποτε μορφόσ ςυμπϋραςμα διαςφϊλιςησ επύ αυτών.ε ςχϋςη με τον ϋλεγχό μασ επύ των
οικονομικών καταςτϊςεων, η ευθύνη μασ εύναι να αναγνώςουμε τισ ϊλλεσ πληροφορύεσ και με τον
τρόπο αυτό, να εξετϊςουμε εϊν οι ϊλλεσ πληροφορύεσ εύναι ουςιωδώσ αςυνεπεύσ με τισ οικονομικϋσ
καταςτϊςεισ ό τισ γνώςεισ που αποκτόςαμε κατϊ τον ϋλεγχο ό αλλιώσ φαύνεται να εύναι ουςιωδώσ
εςφαλμϋνεσ. Εϊν, με βϊςη τισ εργαςύεσ που ϋχουμε εκτελϋςει, καταλόξουμε ςτο ςυμπϋραςμα ότι
υπϊρχει ουςιώδεσ ςφϊλμα ςε αυτϋσ τισ ϊλλεσ πληροφορύεσ, εύμαςτε υποχρεωμϋνοι να αναφϋρουμε
το γεγονόσ αυτό. Δεν ϋχουμε τύποτα να αναφϋρουμε ςχετικϊ με το θϋμα αυτό.

Ευθύνεσ τησ διούκηςησ επύ των οικονομικών καταςτϊςεων
Η διούκηςη ϋχει την ευθύνη για την κατϊρτιςη και εύλογη παρουςύαςη των οικονομικών
καταςτϊςεων ςύμφωνα με τα ΔΠΦΑ όπωσ αυτϊ ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη,
όπωσ και για εκεύνεσ τισ δικλύδεσ εςωτερικού ελϋγχου που η διούκηςη καθορύζει ωσ απαραύτητεσ,
ώςτε να καθύςταται δυνατό η κατϊρτιςη των οικονομικών καταςτϊςεων απαλλαγμϋνων από
ουςιώδεσ ςφϊλμα, που οφεύλεται εύτε ςε απϊτη εύτε ςε λϊθοσ. Κατϊ την κατϊρτιςη των
οικονομικών καταςτϊςεων, η διούκηςη εύναι υπεύθυνη για την αξιολόγηςη τησ ικανότητασ τησ
Εταιρεύασ να ςυνεχύςει τη δραςτηριότητϊ τησ, γνωςτοποιώντασ όπου ςυντρϋχει τϋτοια
περύπτωςη, τα θϋματα που ςχετύζονται με τη ςυνεχιζόμενη δραςτηριότητα και τη χρόςη τησ
λογιςτικόσ αρχόσ τησ ςυνεχιζόμενησ δραςτηριότητασ, εκτόσ και εϊν η διούκηςη εύτε προτύθεται να
ρευςτοποιόςει την Εταιρεύα ό να διακόψει τη δραςτηριότητϊ τησ ό δεν ϋχει ϊλλη ρεαλιςτικό
εναλλακτικό επιλογό από το να προβεύ ς ’αυτϋσ τισ ενϋργειεσ.
Ευθύνεσ ελεγκτό για τον ϋλεγχο των οικονομικών καταςτϊςεων
Οι ςτόχοι μασ εύναι να αποκτόςουμε εύλογη διαςφϊλιςη για το κατϊ πόςο οι οικονομικϋσ
καταςτϊςεισ, ςτο ςύνολο τουσ, εύναι απαλλαγμϋνεσ από ουςιώδεσ ςφϊλμα, που οφεύλεται εύτε ςε
απϊτη εύτε ςε λϊθοσ και να εκδώςουμε ϋκθεςη ελεγκτό, η οπούα περιλαμβϊνει τη γνώμη μασ. Η
εύλογη διαςφϊλιςη ςυνιςτϊ διαςφϊλιςη υψηλού επιπϋδου, αλλϊ δεν εύναι εγγύηςη ότι ο ϋλεγχοσ
που διενεργεύται ςύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπωσ αυτϊ ϋχουν ενςωματωθεύ ςτην Ελληνικό Νομοθεςύα,
θα εντοπύζει πϊντα ϋνα ουςιώδεσ ςφϊλμα, όταν αυτό υπϊρχει. φϊλματα δύναται να προκύψουν
από απϊτη ό από λϊθοσ και θεωρούνται ουςιώδη όταν, μεμονωμϋνα ό αθροιςτικϊ, θα μπορούςε
εύλογα να αναμϋνεται ότι θα επηρϋαζαν τισ οικονομικϋσ αποφϊςεισ των χρηςτών, που
λαμβϊνονται με βϊςη αυτϋσ τισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ. Ωσ καθόκον του ελϋγχου, ςύμφωνα με
τα ΔΠΕ όπωσ αυτϊ ϋχουν ενςωματωθεύ ςτην Ελληνικό Νομοθεςύα, αςκούμε επαγγελματικό κρύςη
και διατηρούμε επαγγελματικό ςκεπτικιςμό καθ’ όλη τη διϊρκεια του ελϋγχου. Επύςησ:
 Εντοπύζουμε και αξιολογούμε τουσ κινδύνουσ ουςιώδουσ ςφϊλματοσ ςτισ οικονομικϋσ

καταςτϊςεισ, που οφεύλεται εύτε ςε απϊτη εύτε ςε λϊθοσ, ςχεδιϊζοντασ και διενεργώντασ
ελεγκτικϋσ διαδικαςύεσ που ανταποκρύνονται ςτουσ κινδύνουσ αυτούσ και αποκτούμε ελεγκτικϊ
τεκμόρια που εύναι επαρκό και κατϊλληλα για να παρϋχουν βϊςη για τη γνώμη μασ. Ο κύνδυνοσ
μη εντοπιςμού ουςιώδουσ ςφϊλματοσ που οφεύλεται ςε απϊτη εύναι υψηλότεροσ από αυτόν
που οφεύλεται ςε λϊθοσ, καθώσ η απϊτη μπορεύ να εμπεριϋχει ςυμπαιγνύα, πλαςτογραφύα,
εςκεμμϋνεσ παραλεύψεισ, ψευδεύσ διαβεβαιώςεισ ό παρϊκαμψη των δικλύδων εςωτερικού
ελϋγχου.

 Κατανοούμε τισ δικλύδεσ εςωτερικού ελϋγχου που ςχετύζονται με τον ϋλεγχο, με ςκοπό το

ςχεδιαςμό ελεγκτικών διαδικαςιών κατϊλληλων για τισ περιςτϊςεισ, αλλϊ όχι με ςκοπό τη
διατύπωςη γνώμησ επύ τησ αποτελεςματικότητασ των δικλύδων εςωτερικού ελϋγχου τησ
Εταιρεύασ.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιςτικών αρχών και μεθόδων που χρηςιμοποιόθηκαν

και το εύλογο των λογιςτικών εκτιμόςεων και των ςχετικών γνωςτοποιόςεων που ϋγιναν από
τη διούκηςη.
 Αποφαινόμαςτε για την καταλληλόλητα τησ χρόςεωσ από τη διούκηςη τησ λογιςτικόσ αρχόσ τησ

ςυνεχιζόμενησ δραςτηριότητασ και με βϊςη τα ελεγκτικϊ τεκμόρια που αποκτόθηκαν για το
εϊν υπϊρχει ουςιώδησ αβεβαιότητα ςχετικϊ με γεγονότα ό ςυνθόκεσ που μπορεύ να
υποδηλώνουν ουςιώδη αβεβαιότητα ωσ προσ την ικανότητα τησ Εταιρεύασ να ςυνεχύςει τη
δραςτηριότητϊ τησ. Εϊν ςυμπερϊνουμε ότι υφύςταται ουςιώδησ αβεβαιότητα, εύμαςτε
υποχρεωμϋνοι ςτην ϋκθεςη ελεγκτό να επιςτόςουμε την προςοχό ςτισ ςχετικϋσ
γνωςτοποιόςεισ των οικονομικών καταςτϊςεων ό εϊν αυτϋσ οι γνωςτοποιόςεισ εύναι
ανεπαρκεύσ να διαφοροποιόςουμε τη γνώμη μασ. Σα ςυμπερϊςματϊ μασ βαςύζονται ςε

ελεγκτικϊ τεκμόρια που αποκτώνται μϋχρι την ημερομηνύα τησ ϋκθεςησ ελεγκτό. Ωςτόςο,
μελλοντικϊ γεγονότα ό ςυνθόκεσ ενδϋχεται να ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα η Εταιρεύα να παύςει να
λειτουργεύ ωσ ςυνεχιζόμενη δραςτηριότητα.
 Αξιολογούμε τη ςυνολικό παρουςύαςη, τη δομό και το περιεχόμενο των οικονομικών

καταςτϊςεων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των γνωςτοποιόςεων, καθώσ και το κατϊ πόςο οι
οικονομικϋσ καταςτϊςεισ απεικονύζουν τισ υποκεύμενεσ ςυναλλαγϋσ και τα γεγονότα με τρόπο
που επιτυγχϊνεται η εύλογη παρουςύαςη.

Μεταξύ ϊλλων θεμϊτων, κοινοποιούμε ςτη διούκηςη, το ςχεδιαζόμενο εύροσ και το
χρονοδιϊγραμμα του ελϋγχου, καθώσ και ςημαντικϊ ευρόματα του ελϋγχου,
ςυμπεριλαμβανομϋνων όποιων ςημαντικών ελλεύψεων ςτισ δικλύδεσ εςωτερικού ελϋγχου
εντοπύζουμε κατϊ τη διϊρκεια του ελϋγχου μασ.
Έκθεςη επύ ϊλλων Νομικών και Κανονιςτικών Απαιτόςεων
Λαμβϊνοντασ υπόψη ότι η διούκηςη ϋχει την ευθύνη για την κατϊρτιςη τησ Έκθεςησ Διαχεύριςησ
του Διοικητικού υμβουλύου, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 2
(μϋροσ Β) του Ν. 4336/2015, ςημειώνουμε ότι:
α) Κατϊ τη γνώμη μασ η Έκθεςη Διαχεύριςησ του Διοικητικού υμβουλύου ϋχει καταρτιςθεύ
ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ νομικϋσ απαιτόςεισ του ϊρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το
περιεχόμενο αυτόσ αντιςτοιχεύ με τισ ςυνημμϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ χρόςεωσ που
ϋληξε την 31.12.2019.
β) Με βϊςη τη γνώςη που αποκτόςαμε κατϊ το ϋλεγχό μασ, για την εταιρεύα «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και το
περιβϊλλον τησ, δεν ϋχουμε εντοπύςει ουςιώδεισ ανακρύβειεσ ςτην Έκθεςη Διαχεύριςησ του
Διοικητικού τησ υμβουλύου.
Αθόνα, 28 Αυγούςτου 2020

Γεώργιοσ Π. Φαρικιόπουλοσ
Ορκωτόσ Ελεγκτόσ Λογιςτόσ
Α.Μ. ΟΕΛ 37461
ΟΛ Α.Ε.
Μϋλοσ Δικτύου CroweGlobal
Υωκ. Νϋγρη 3, 112 57 Αθόνα
Α.Μ. ΟΕΛ 125

Κατϊςταςη Φρηματοοικονομικόσ Θϋςησ
ποςϊ ςε ευρώ

ημ.

31/12/2019

31/12/2018

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Ενςώματα πϊγια

6.1

Εδαφικϋσ εκτϊςεισ

4.690.000,00

4.690.000,00

Κτύρια και εγκαταςτϊςεισ

4.367.210,49

4.505.830,70

Μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ

1.631.476,11

1.429.881,54

Μεταφορικϊ μϋςα

0,01

0,01

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ

172.008,00

184.234,18

10.860.694,61

10.809.946,43

0,01

0,01

0,01

0,01

1.229.036,10

0,00

15.833,33

0,00

1.244.869,43

0,00

16.519,60

16.519,60

16.519,60

16.519,60

12.122.083,65

10.826.466,04

6.5

376.871,18

341.549,22

Εμπορικϋσ απαιτόςεισ

6.6

418.741,98

2.491.075,99

Λοιπϋσ απαιτόςεισ

6.7

778.863,80

968.026,02

Σαμειακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα

6.8

3.838.220,31

2.203.982,94

5.035.826,09

5.663.084,95

5.412.697,27

6.004.634,17

17.534.780,92

16.831.100,21

Σύνολο
Ενςώματα πϊγια χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ

6.2

Μηχανόματα-Σεχνικϋσ εγκαταςτϊςεισ
Σύνολο
Άυλα πϊγια ςτοιχεύα

6.3

Δικαιώματα Φρόςησ επύ Ενςώματων Παγιών
Λοιπϊ ϊυλα
Σύνολο
Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Δϊνεια και απαιτόςεισ

6.4

Σύνολο
ύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα
Αποθϋματα
Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα και προκαταβολϋσ

Σύνολο
ύνολο κυκλοφορούντων
ύνολο ενεργητικού
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Καθαρή θέςη
Καταβλημένα κεφάλαια

6.9

Κεφϊλαιο

1.794.702,00

1.794.702,00

Τπϋρ το ϊρτιο

9.276.291,81

11.782.369,81

11.070.993,81

13.577.071,81

14.146,86

14.146,86

-3.292.541,34

-4.406.271,39

-3.278.394,48

-4.392.124,53

7.792.599,33

9.184.947,28

243.592,42

158.500,80

243.592,42

158.500,80

Σύνολο
Αποθεματικϊ και αποτελϋςματα εισ νϋο
Αποθεματικϊ νόμων ό καταςτατικού

6.10

Αποτελϋςματα εισ νϋο
Σύνολο
ύνολο καθαρόσ θϋςησ
Προβλϋψεισ
Προβλϋψεισ για παροχϋσ ςε εργαζομϋνουσ

6.11

Σύνολο
Τποχρεώςεισ
Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
Δϊνεια

6.12

1.026.395,07

0,00

Αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ

6.13

1.566.213,00

1.700.905,37

2.592.608,07

1.700.905,37

Σύνολο
Βραχυπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ
Σραπεζικϊ δϊνεια

6.12

2.009.027,78

3.453.058,09

Βραχυπρόθεςμο μϋροσ μακροπροθϋςμων δανεύων

6.12

224.764,02

6.600,01

Εμπορικϋσ υποχρεώςεισ

6.14

1.593.958,16

1.668.669,19

Λοιπού φόροι και τϋλη

6.15

247.058,68

229.408,95

263.508,04

253.731,83

Οργανιςμού κοινωνικόσ αςφϊλιςησ
Λοιπϋσ υποχρεώςεισ

6.16

2.543.178,5

146.624,20

Έξοδα χρόςεωσ δουλευμϋνα

6.17

24.485,92

28.654,49

6.905.981,10

5.786.746,76

9.498.589,17

7.487.652,13

17.534.780,92

16.831.100,21

Σύνολο
ύνολο υποχρεώςεων
ύνολο καθαρόσ θϋςησ, προβλϋψεων και υποχρεώςεων
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Κατϊςταςη υνολικού Ειςοδόματοσ
ημ.

31/12/2019

Κύκλοσ εργαςιών (καθαρόσ)

6.18

12.926.874,10

12.065.001,48

Κόςτοσ πωλόςεων

6.19

-10.663.100,40

-10.788.418,39

2.263.773,70

1.276.583,09

154.258,01

195.080,11

2.418.031,71

1.471.663,20

-1.061.018,17

-1.060.784,54

-351.942,74

-177.901,35

Μικτό αποτϋλεςμα
Λοιπϊ ςυνόθη ϋςοδα

6.20

Έξοδα διούκηςησ
Έξοδα διϊθεςησ

31/12/2018

Λοιπϊ ϋξοδα και ζημιϋσ

6.21

-37.484,35

-105.272,52

Κϋρδη & ζημύεσ από διϊθεςη μη κυκλοφορούντων
ςτοιχεύων
Έςοδα ςυμμετοχών και επενδύςεων

6.22

-0,66

-0,71

6.23

7.800,00

7.800,00

Λοιπϊ ϋςοδα και κϋρδη

6.24

348.736,68

7.738,47

1.324.122,47

143.242,55

Αποτελϋςματα προ τόκων και φόρων
Πιςτωτικού τόκοι και ςυναφό ϋςοδα

6.25

14.917,94

16.245,95

Φρεωςτικού τόκοι και ςυναφό ϋξοδα

6.26

-162.787,88

-329.476,30

1.176.252,53

-169.987,80

21.441,30

356.529,72

1.197.693,83

186.541,92

Αποτϋλεςμα προ φόρων
Υόροι ειςοδόματοσ
Αποτϋλεςμα χρόςησ μετϊ από φόρουσ

6.27

Λοιπϊ υνολικϊ Έςοδα μετϊ από φόρουσ:
τοιχεύα που δε θα ταξινομηθούν μεταγενϋςτερα ςτην Κατϊςταςη Αποτελεςμϊτων:
Αναλογιςτικϋσ ζημιϋσ
Αναβαλλόμενοσ φόροσ που αναλογεύ
ύνολο
υγκεντρωτικϊ ςυνολικϊ ϋςοδα μετϊ από φόρουσ

Ετήςια οικονομική έκθεςη για τη χρήςη
από 1η Ιανουαρίου έωσ 31η Δεκεμβρίου 2019

-77.503,95

184.354,14

18.600,95
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138.265,60

1.138.790,83

324.807,52
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Κατϊςταςη Μεταβολών Ιδύων Κεφαλαύων
ποςϊ ςε ευρώ

Μετοχικό
Κεφϊλαιο
1.448.702,00
346.000,00
0,00

Τπϋρ το ϊρτιο

0,00

0,00

0,00

-46.088,54

-46.088,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.460,00

-9.460,00

0,00

0,00

0,00

186.541,92

186.541,92

Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρύου 2018
Αύξηςη Μετοχικού Κεφαλαύου

1.794.702,00
2.506.078,00

11.782.369,81
-2.506.078,00

14.146,86
0,00

-4.406.271,39
0,00

9.184.947,28
0,00

Μεύωςη Μετοχικού Κεφαλαύου

-2.506.078,00

0,00

0,00

0,00

-2.506.078,00

Αναλογιςτικϊ κϋρδη/(ζημύεσ)
Αναβαλλόμενοσ φόροσ αναλογιςτικών
κερδών/(ζημιών)
Αναςτροφό αναπροςαρμογόσ
αναβαλλόμενου φόρου ακινότων
Εςωτερικϋσ μεταφορϋσ

0,00

0,00

0,00

-77.503,95

-77.503,95

0,00

0,00

0,00

18.600,95

18.600,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.060,78

-25.060,78

Αποτελϋςματα χρόςησ
Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρύου 2019

0,00
1.794.702,00

0,00
9.276.291,81

0,00
14.146,86

1.197.693,83
-3.292.541,34

1.197.693,83
7.792.599,33

Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρύου 2017
Αύξηςη/(Μεύωςη) Μετοχικού Κεφαλαύου
Αναλογιςτικϊ κϋρδη/(ζημύεσ)
Αναβαλλόμενοσ φόροσ αναλογιςτικών
κερδών/(ζημιών)
Αναςτροφό αναπροςαρμογόσ
αναβαλλόμενου φόρου ακινότων
Εςωτερικϋσμεταφορϋσ
Αποτελϋςματα χρόςησ
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6.128.369,81
5.654.000,00
0,00

Λοιπϊ
Αποτελϋςματα εισ
αποθεματικϊ
νϋον
14.146,86
-4.721.618,91
0,00
0,00
0,00
184.354,14
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ύνολο Ιδύων
κεφαλαύων
2.869.599,76
6.000.000,00
184.354,14

Κατϊςταςη Σαμιακών Ροών (ϋμμεςη μϋθοδοσ)
Φρηματοροϋσ από Λειτουργικϋσ δραςτηριότητεσ

1/1-31/12/2019

1/1-31/12/2018

1.176.252,53

-169.987,80

820.595,37

680.418,96

0,66

0,71

147.869,94

313.230,35

2.144.718,50

823.662,22

4.896,25

210.768,46

2.149.614,75

1.034.430,68

Μεταβολό αποθεμϊτων

-35.321,96

-7.073,02

Μεταβολό απαιτόςεων

2.280.097,18

520.719,73

-299.289,21

210.256,69

4.095.100,76

1.758.334,08

-194.126,77

-315.558,63

0,00

0,00

3.900.973,,99

1.442.775,45

-648.532,18

-394.992,71

14.917,94

16.245,95

0,00

0,00

-633.614,24

-378.746,76

0,00

6.000.000,00

-1.633.122,38

-6.450.359,99

-1.633.122,38

-450.359,99

Καθαρό μεταβολό ςτα ταμειακϊ διαθϋςιμα & ιςοδύναμα χρόςησ

1.634.237,37

613.668,70

Σαμειακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα ςτην αρχό τησ χρόςησ

2.203.982,94

1.590.314,24

Σαμειακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα ςτο τϋλοσ τησ χρόςησ

3.838.220,31

2.203.982,94

Αποτϋλεςμα προφόρων
Πλϋον ό μεύον προςαρμογϋσ για:
Αποςβϋςεισ και απομειώςεισ ενςώματων και ϊυλων παγύων
Κϋρδη και ζημύεσ από διϊθεςη ςτοιχεύων
Φρεωςτικού και πιςτωτικού τόκοι (καθαρό ποςό)
Αποτϋλεςμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεςμϊτων και ςυνολικών αποςβϋςεων
Προβλϋψεισ
Πλϋον ό μεύον μεταβολϋσ λογαριαςμών κεφαλαύου κύνηςησ

Μεταβολό υποχρεώςεων
Πληρωμϋσ για χρεωςτικούσ τόκουσ
Πληρωμϋσ για φόρο ειςοδόματοσ
Σύνολο
Φρηματοροϋσ από επενδυτικϋσδραςτηριότητεσ
Πληρωμϋσ (ειςπρϊξεισ) για απόκτηςη (πώληςη) παγύων
ςτοιχεύων
Σόκοιειςπραχθϋντεσ
Μερύςματα ειςπραχθϋντα
Σύνολο
Φρηματοροϋσ από χρηματοδοτικϋσ δραςτηριότητεσ
Ειςπρϊξεισ (πληρωμϋσ) από αύξηςη (μεύωςη) κεφαλαύου
Ειςπρϊξεισ (πληρωμϋσ) από δϊνεια leases και RoU
Σύνολο
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1. Πληροφορύεσ για την Εταιρεύα
1.1 ύντομο ιςτορικό
Η κλινικό ςυςτόθηκε ςτισ 10 Ιουνύου 1966 με ιδιωτικό ςυμφωνητικό-εταιρικό ςύςταςησ
Ομορρύθμου Εταιρεύασ, το οπούο δημοςιεύθηκε ςτα βιβλύα Εταιρειών του Πρωτοδικεύου
Θεςςαλονύκησ με αύξοντα αριθμό 1709/11-6-1966 και με αρχικό επωνυμύα «ΑΛΕΞΙΔΗ ΚΑΙ ΙΑ».
τισ 5/4/1974 με ιδιωτικό ςυμφωνητικό περύ τροποποιόςεωσ του καταςτατικού τησ, το οπούο
δημοςιεύθηκε ςτα βιβλύα των Εμπορικών Εταιρειών του Πρωτοδικεύου Θεςςαλονύκησ με αύξοντα
αριθμό 1740/5-4-1974, η κλινικό λειτούργηςε με την επωνυμύα «ΑΛΕΞΙΔΗ ΚΑΙ ΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΓΑΛΗΝΟ ΟΕ» με ςκοπό την δημιουργύα προτύπου κλινικόσ ςτο χώρο υγεύασ τησ Θεςςαλονύκησ.
τη ςυνϋχεια με βϊςει τισ διατϊξεισ του Ν.Δ 1297/1972, οι εταύροι κ.κ. Αλεξύδησ Υύλιπποσ και
Αλεξύδησ Ιωϊννησ απεφϊςιςαν ςτισ 31 Δεκεμβρύου 1976 τον μεταςχηματιςμό τησ Ομορρύθμου
Εταιρεύασ ςε Ανώνυμη Εταιρεύα με το από 37140/29-11-1977 ςυμβόλαιο του υμβολαιογρϊφου
Θεςςαλονύκησ Κωνςταντύνου Ι. Βαρϊνου και δημοςιεύθηκε ςτο με αριθμό 3606/28-12-1977 ΥΕΚ,
με την Επωνυμύα «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟ Α.Ε» με ςκοπό την προληπτικό ιατρικό, την
διϊγνωςη, την παρακολούθηςη και την θεραπεύα αςθενών όλων των ειδικοτότων, την φυςικό
ιατρικό και την εκμετϊλλευςη κλινικών και ιατρικών εργαςτηρύωντην ιατρικό ϋρευνα, την ϊςκηςη
εκπαιδευομϋνων ςε όλουσ τουσ κλϊδουσ τησ ιατρικόσ επιςτόμησ φοιτητών και νοςηλευτών-τριών,
καθώσ επύςησ με την ειδύκευςη και μετεκπαύδευςη των ιατρών με ςτόχο την κϊλυψη των
εκϊςτοτε αναγκών και επιδιώξεων τησ κλινικόσ
Σην 9/6/2008 ϋγινε αλλαγό τησ επωνυμύασ τησ εταιρεύασ από «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟ
ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ςε «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. BIOCLINIC (Ανακούνωςη Νομϊρχη Θεςςαλονύκησ 5745/9.6.2008).
Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ εταιρεύασ περιλαμβϊνονται ςτισ ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ
καταςτϊςεισ τησ «ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΪΑΣΡΕΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», η οπούα
κατϋχει το 100% του μετοχικού κεφαλαύου τησ μητρικόσ εταιρεύασ «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε.-ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ», η οπούα ςυμμετϋχει
κατϊ 100% ςτο μετοχικό κεφϊλαιο τησ εταιρεύασ. Σα κονδύλια ενςωματώθηκαν με τη μϋθοδο τησ
ολικόσ ενοπούηςησ.
Η ηλεκτρονικό διεύθυνςη τησ εταιρεύασ εύναι www.bioclinic-thessaloniki.gr
1.2 Υύςη δραςτηριοτότων
κοπόσ τησ εταιρύασ εύναι η προληπτικό ιατρικό, η διϊγνωςη, η παρακολούθηςη και θεραπεύα
αςθενών όλων των ιατρικών ειδικοτότων, η φυςικό ιατρικό και η εκμετϊλλευςη γενικώσ, μϋςα
ςτα πλαύςια των παραπϊνω δραςτηριοτότων, κλινικών και ιατρικών εργαςτηρύων κϊθε εύδουσ
κατϊ τουσ όρουσ τησ εκϊςτοτε ιςχύουςασ νομοθεςύασ που διϋπει τισ ιδιωτικϋσ κλινικϋσ και
εργαςτόρια. Επύςησ, η εταιρύα θα αςχολεύται με κϊθε εύδουσ ιατρικϋσ ϋρευνεσ, με την ϊςκηςη
εκπαιδευομϋνων φοιτητών και νοςηλευτών ςε όλουσ τουσ κλϊδουσ τησ ιατρικόσ επιςτόμησ, με την
μετεκπαύδευςη και ειδύκευςη ιατρών, όπωσ επύςησ και με την ϊςκηςη κϊθε εργαςύασ ςυναφούσ με
τουσ παραπϊνω ςκοπούσ και δραςτηριότητεσ, και κϊθε βοηθητικόσ λειτουργύασ που εξυπηρετεύ
τισ ανωτϋρω επιδιώξεισ, ανϊλογα με τισ εκϊςτοτε ανϊγκεσ που παρουςιϊζονται.
2.Για την επύτευξη των παραπϊνω ςκοπών τησ η εταιρύα μπορεύ:
α) Να ςυμμετϋχει ςε οποιαδόποτε επιχεύρηςη με όμοιο ό παρεμφερό ςκοπό, οποιουδόποτε
εταιρικού τύπου, ςτην Ελλϊδα ό ςτο εξωτερικό.
Ετήςια οικονομική έκθεςη για τη χρήςη
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β) Να ςυνεργϊζεται με οποιοδόποτε φυςικό ό νομικό πρόςωπο με οποιοδόποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει ιατρεύα, υποκαταςτόματα ό πρακτορεύα ό γραφεύα οπουδόποτε.
1.3 Λειτουργύεσ και κύριεσ δραςτηριότητεσ
τη κλινικό λειτουργούν τα παρακϊτω τμόματα:
Α) ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΗΛΕΙΑ - ΣΜΗΜΑΣΑ
Ι) ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΣΟΜΕΑ – ΣΜΗΜΑΣΑ:
- ΑΓΓΕΙΟΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ
- ΓΕΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ
- ΝΕΤΡΟΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ
- ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
- ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
- ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ
- ΩΡΛ
ΙΙ)ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΜΕΑ – ΣΜΗΜΑΣΑ:
- ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
- ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
- ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΙΙΙ) ΜΑΙΕΤΣΙΚΟ – ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ
ΙV) ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ
V) ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΠΟΜΟΝΩΗ
IV)ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ - ΣΜΗΜΑΣΑ
- ΑΗΠΣΩΝ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ
- ΗΠΣΙΚΩΝ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ
- ΕΝΔΟΚΟΠΗΕΩΝ
B) ΕΙΔΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ
I)ΜΕΘ (ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)
II)ΣΕΦΝΗΣΟ ΝΕΥΡΟ
Α΄ + Β΄ ΣΜΗΜΑΣΑ ςυνολικϊ 28 μονϊδων Αιμοδιύλιςησ
Γ)ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ
- ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ
- ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ
- ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ
- ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟ
- ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΥΙΑ
- ΒΙΟΦΗΜΙΚΟ
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- ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
- ΓΑΣΡΟΚΟΠΗΕΩΝ
- ΕΛΕΓΦΟΤ ΟΣΕΟΠΟΡΩΗ- ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΚΟ
- ΙΟΛΟΓΙΚΟ
- ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ
- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
- ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
- ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΥΙΑ
- ΜΑΣΟΓΡΑΥΙΑ
- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
- ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
- ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
- ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
- ΟΤΡΟΔΤΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ
- ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΡΑΣΕΙΑ ΟΤΡΩΝ
- ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟ
- ΠΑΡΑΚΕΝΣΗΕΩΝ
- ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
- ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ
- ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ, Γ΄ CAMERA
-ΣRIPLEX
-ΤΠΕΡΗΦΩΝ
2. Πλαύςιο κατϊρτιςησ οικονομικών καταςτϊςεων
Οι ετόςιεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ Εταιρεύασ τησ 31/12/2019, ϋχουν ςυνταχθεύ με βϊςη την
αρχό του ιςτορικού κόςτουσ όπωσ αυτό τροποποιεύται με την αναπροςαρμογό ςυγκεκριμϋνων
ςτοιχεύων ενεργητικού και παθητικού ςε τρϋχουςεσ αξύεσ, την αρχό τησ ςυνϋχιςησ τησ
δραςτηριότητϊσ (goingconcern) και εύναι ςύμφωνεσ με τα Διεθνό Πρότυπα Φρηματοοικονομικόσ
Αναφορϊσ (Δ.Π.Φ.Α.) όπωσ αυτϊ ϋχουν εκδοθεύ από την Επιτροπό Διεθνών Λογιςτικών Προτύπων
(I.A.S.B.), καθώσ και των ερμηνειών τουσ (καλούμενεσ εφεξόσ «Διερμηνεύεσ»), όπωσ αυτϋσ ϋχουν
εκδοθεύ από την Επιτροπό Ερμηνεύασ Προτύπων (I.F.R.I.C.) τησ IASB και τα οπούα ϋχουν υιοθετηθεύ
από την Ευρωπαώκό Ένωςη.
Η ςύνταξη των οικονομικών καταςτϊςεων ςύμφωνα με τα Διεθνό Πρότυπα Φρηματοοικονομικόσ
Αναφορϊσ (Δ.Π.Φ.Α. ό I.F.R.S.) απαιτεύ τη χρόςη εκτιμόςεων και κρύςησ κατϊ την εφαρμογό των
λογιςτικών αρχών. ημαντικϋσ παραδοχϋσ από τη διούκηςη για την εφαρμογό των λογιςτικών
μεθόδων τησ εταιρεύασ ϋχουν επιςημανθεύ όπου κρύνονται κατϊλληλεσ.
3. Βαςικϋσ λογιςτικϋσ αρχϋσ
3.1 Τιοθϋτηςη Νϋων και Αναθεωρημϋνων Διεθνών Προτύπων.
Νϋα πρότυπα, τροποποιόςεισ προτύπων και διερμηνεύεσ ϋχουν εκδοθεύ και εύναι υποχρεωτικόσ
εφαρμογόσ για τισ ετόςιεσ λογιςτικϋσ περιόδουσ που ξεκινούν την 1η Ιανουαρύου 2019 ό
μεταγενϋςτερα. Η επύδραςη από την εφαρμογό αυτών των νϋων προτύπων, τροποποιόςεων και
διερμηνειών παρατύθεται παρακϊτω.
3.1.1. Νϋα πρότυπα, τροποποιόςεισ προτύπων και διερμηνεύεσ που επηρεϊζουν τα ποςϊ
που παρουςιϊζονται ό / και τισ γνωςτοποιόςεισ ςτισ εταιρικϋσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ.
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Σα ακόλουθα νϋα Πρότυπα, Διερμηνεύεσ και τροποποιόςεισ Προτύπων ϋχουν εκδοθεύ από το
υμβούλιο Διεθνών Λογιςτικών Προτύπων (IASB), ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη
και η εφαρμογό τουσ εύναι υποχρεωτικό από την 01/01/2019 ό μεταγενϋςτερα.
• ΔΠΦΑ 16 «Μιςθώςεισ» (εφαρμόζεται για ετόςιεσ περιόδουσ που ξεκινούν την ό μετϊ
την01/01/2019)
Σον Ιανουϊριο του 2016, το IASB προϋβη ςτην ϋκδοςη ενόσ νϋου Προτύπου, του ΔΠΦΑ 16. κοπόσ
του ϋργου του IASB όταν η ανϊπτυξη ενόσ νϋου Προτύπου για μιςθώςεισ που καθορύζει τισ αρχϋσ
τισ οπούεσ εφαρμόζουν και τα δύο μϋρη ςε μύα ςύμβαςη - δηλαδό και ο πελϊτησ («ο μιςθωτόσ») και
ο προμηθευτόσ («ο εκμιςθωτόσ») - για την παροχό ςχετικών πληροφοριών για τισ μιςθώςεισ κατϊ
τρόπο που απεικονύζει πιςτϊ αυτϋσ τισ ςυναλλαγϋσ. Για την επύτευξη αυτού του ςκοπού, ο
μιςθωτόσ θα πρϋπει να αναγνωρύςει τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα και τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν
από τη μύςθωςη. Η επύδραςη από την εφαρμογό ςτην Εταιρεύα περιγρϊφεται ςτη ςημεύωςη 3.1.3.
• ΕΔΔΠΦΑ 23 «Αβεβαιότητα ςχετικϊ με Φειριςμούσ Υόρου Ειςοδόματοσ» (εφαρμόζεται για
ετόςιεσ περιόδουσ που ξεκινούν την ό μετϊ την 01/01/2019)
Σον Ιούνιο του 2017, το IASB προϋβη ςτην ϋκδοςη μύασ νϋασ Διερμηνεύασ, τησ ΕΔΔΠΦΑ 23. Σο ΔΛΠ
12 «Υόροι Ειςοδόματοσ» προςδιορύζει τον λογιςτικό χειριςμό του τρϋχοντοσ και αναβαλλόμενου
φόρου, αλλϊ δεν προςδιορύζει τον τρόπο με τον οπούο θα πρϋπει να αντικατοπτρύζονται οι
επιπτώςεισ τησ αβεβαιότητασ. Η ΕΔΔΠΦΑ 23 περιλαμβϊνει τισ επιπρόςθετεσ του ΔΛΠ 12
απαιτόςεισ, προςδιορύζοντασ τον τρόπο με τον οπούο θα πρϋπει να αντικατοπτρύζονται οι
επιπτώςεισ τησ αβεβαιότητασ ςτον λογιςτικό χειριςμό των φόρων ειςοδόματοσ. Η νϋα Διερμηνεύα
δεν ϋχει επύδραςη τισ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ.
• Σροποποιόςεισ ςτο ΔΠΦΑ 9: «Προπληρωθϋντα τοιχεύα με Αρνητικό Απόδοςη»
(εφαρμόζεται για ετόςιεσ περιόδουσ που ξεκινούν την ό μετϊ την 01/01/2019)
Σον Οκτώβριο του 2017, το IASB προϋβη ςτην ϋκδοςη τροποποιόςεων περιοριςμϋνου ςκοπού ςτο
ΔΠΦΑ 9. Βϊςει των υφιςτϊμενων απαιτόςεων του ΔΠΦΑ 9, μύα οικονομικό οντότητα θα
επιμετρούςε ϋνα χρηματοοικονομικό ςτοιχεύο του ενεργητικού με αρνητικό απόδοςη ςτην εύλογη
αξύα μϋςω των αποτελεςμϊτων, καθώσ το χαρακτηριςτικό τησ «αρνητικόσ απόδοςησ» θα
μπορούςε να θεωρηθεύ ότι δημιουργεύ ενδεχόμενεσ ταμειακϋσ ροϋσ οι οπούεσ δεν αποτελούνται
μόνο από πληρωμϋσ κεφαλαύου και τόκου. Βϊςει των τροποποιόςεων, οι οικονομικϋσ οντότητεσ
επιτρϋπεται να επιμετρούν ςυγκεκριμϋνα προπληρωτϋα χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα του
ενεργητικού με αρνητικό απόδοςη ςτο αποςβεςμϋνο κόςτοσ ό ςτην εύλογη αξύα μϋςω των λοιπών
ςυνολικών εςόδων, εφόςον πληρεύται μύα ςυγκεκριμϋνη προώπόθεςη. Οι τροποποιόςεισ δεν ϋχουν
επύδραςη ςτισ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ.
• Σροποποιόςεισ ςτο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεςμεσ υμμετοχϋσ ςε υγγενεύσ και
Κοινοπραξύεσ» (εφαρμόζεται για ετόςιεσ περιόδουσ που ξεκινούν την ό μετϊ την
01/01/2019)
Σον Οκτώβριο του 2017, το IASB προϋβη ςτην ϋκδοςη τροποποιόςεων περιοριςμϋνου ςκοπού ςτο
ΔΛΠ 28. κοπόσ των εν λόγω τροποποιόςεων εύναι η παροχό διευκρινύςεων ςχετικϊ με τον
λογιςτικό χειριςμό των μακροπρόθεςμων ςυμμετοχών ςε μύα ςυγγενό ό κοινοπραξύα – ςτισ οπούεσ
δεν εφαρμόζεται η μϋθοδοσ τησ καθαρόσ θϋςησ – βϊςει του ΔΠΦΑ 9. Οι τροποποιόςεισ δεν ϋχουν
επύδραςη ςτισ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ.
• Ετόςιεσ Βελτιώςεισ των ΔΠΦΑ – Κύκλοσ 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετόςιεσ περιόδουσ
που ξεκινούν την ό μετϊ την 01/01/2019)
Σον Δεκϋμβριο του 2017, το IASB προϋβη ςτην ϋκδοςη «Ετόςιεσ Βελτιώςεισ των ΔΠΦΑ – Κύκλοσ
2015-2017», η οπούα αποτελεύται από μύα ςειρϊ τροποποιόςεων ςε οριςμϋνα Πρότυπα και
αποτελεύ μϋροσ του προγρϊμματοσ για τισ ετόςιεσ βελτιώςεισ ςτα ΔΠΦΑ. Οι τροποποιόςεισ που
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περιλαμβϊνονται ςτον κύκλο αυτόν εύναι οι εξόσ: ΔΠΦΑ 3 - ΔΠΦΑ 11: υμμετοχικϊ δικαιώματα που
κατεύχε προηγουμϋνωσ ο αποκτών ςε μύα από κοινού λειτουργύα, ΔΛΠ 12: Επιπτώςεισ ςτον φόρο
ειςοδόματοσ από πληρωμϋσ για χρηματοοικονομικϊ μϋςα ταξινομημϋνα ωσ ςτοιχεύα των ιδύων
κεφαλαύων, ΔΛΠ 23: Κόςτη δανειςμού επιλϋξιμα για κεφαλαιοπούηςη. Οι τροποποιόςεισ
εφαρμόζονται για ετόςιεσ περιόδουσ που ξεκινούν την ό μετϊ την 1η Ιανουαρύου 2019. Οι
τροποποιόςεισ δεν ϋχουν επύδραςη ςτισ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ.
• Σροποποιόςεισ ςτο ΔΛΠ 19: «Σροποπούηςη, Περικοπό ό Διακανονιςμόσ Προγρϊμματοσ
Καθοριςμϋνων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετόςιεσ περιόδουσ που ξεκινούν την ό μετϊ
την 01/01/2019)
Σον Υεβρουϊριο του 2018, το IASB προϋβη ςτην ϋκδοςη τροποποιόςεων περιοριςμϋνου ςκοπού
ςτο ΔΛΠ 19, βϊςει των οπούων μύα οικονομικό οντότητα απαιτεύται να χρηςιμοποιεύ
επικαιροποιημϋνεσ αναλογιςτικϋσ παραδοχϋσ κατϊ τον προςδιοριςμό του κόςτουσ τρϋχουςασ
υπηρεςύασ και του καθαρού τόκου για την εναπομϋνουςα περύοδο μετϊ την τροποπούηςη, την
περικοπό ό τον διακανονιςμό ενόσ προγρϊμματοσ καθοριςμϋνων παροχών. κοπόσ των εν λόγω
τροποποιόςεων εύναι η ενύςχυςη τησ κατανόηςησ των οικονομικών καταςτϊςεων και η παροχό
περιςςότερο χρόςιμων πληροφοριών ςτουσ χρόςτεσ αυτών. Οι τροποποιόςεισ δεν ϋχουν επύδραςη
ςτισ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ.
3.1.2 Νϋα Πρότυπα, Διερμηνεύεσ και Σροποποιόςεισ υφιςτϊμενων Προτύπων τα οπούα δεν
ϋχουν ακόμα τεθεύ ςε ιςχύ ό δεν ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη.
Σα ακόλουθα νϋα Πρότυπα, Διερμηνεύεσ και τροποποιόςεισ Προτύπων ϋχουν εκδοθεύ από το
υμβούλιο Διεθνών Λογιςτικών Προτύπων (IASB), αλλϊ εύτε δεν ϋχουν ακόμη τεθεύ ςε ιςχύ εύτε δεν
ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη.
• Αναθεώρηςη του Εννοιολογικού Πλαιςύου τησ Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ
(εφαρμόζεται για ετόςιεσ περιόδουσ που ξεκινούν την ό μετϊ την 01/01/2020)
Σον Μϊρτιο του 2018, το IASB προϋβη ςτην αναθεώρηςη του Εννοιολογικού Πλαιςύου τησ
Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ, ςκοπόσ τησ οπούασ όταν η ενςωμϊτωςη ςημαντικών θεμϊτων τα
οπούα δεν καλύπτονταν, καθώσ επύςησ και η επικαιροπούηςη και παροχό διευκρινύςεων ςε ςχϋςη
με ςυγκεκριμϋνεσ καθοδηγόςεισ. Σο αναθεωρημϋνο Εννοιολογικό Πλαύςιο τησ Φρηματοοικονομικόσ
Αναφορϊσ περιλαμβϊνει ϋνα νϋο κεφϊλαιο ςχετικϊ με την επιμϋτρηςη, ςτο οπούο αναλύεται η
ϋννοια τησ επιμϋτρηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων παραγόντων που πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη
κατϊ την επιλογό μύασ βϊςησ επιμϋτρηςησ, θϋματα ςχετικϊ με την παρουςύαςη και γνωςτοπούηςη
ςτισ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ και καθοδόγηςη αναφορικϊ με την αποαναγνώριςη ςτοιχεύων του
ενεργητικού και υποχρεώςεων από τισ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ. Περαιτϋρω, το αναθεωρημϋνο
Εννοιολογικό Πλαύςιο τησ Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ περιλαμβϊνει βελτιωμϋνουσ οριςμούσ
των ςτοιχεύων του ενεργητικού και των υποχρεώςεων, καθοδόγηςη που υποβοηθϊ την εφαρμογό
των εν λόγω οριςμών, επικαιροπούηςη των κριτηρύων για την αναγνώριςη των ςτοιχεύων του
ενεργητικού και των υποχρεώςεων, καθώσ επύςησ και διευκρινύςεισ ςε ςημαντικούσ τομεύσ, όπωσ
οι ρόλοι τησ διαχεύριςησ, τησ ςυντηρητικότητασ και τησ αβεβαιότητασ κατϊ την επιμϋτρηςη ςτην
χρηματοοικονομικό πληροφόρηςη. Η Εταιρεύα θα εξετϊςει την επύπτωςη όλων των παραπϊνω
ςτισ Οικονομικϋσ τησ Καταςτϊςεισ, αν και δεν αναμϋνεται να ϋχουν καμύα. Σα ανωτϋρω δεν ϋχουν
υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη.
• Σροποποιόςεισ ςτισ Αναφορϋσ του Εννοιολογικού Πλαιςύου τησ Φρηματοοικονομικόσ
Αναφορϊσ (εφαρμόζεται για ετόςιεσ περιόδουσ που ξεκινούν την ό μετϊ την 01/01/2020)
Σον Μϊρτιο του 2018, το IASB προϋβη ςτην ϋκδοςη Σροποποιόςεων ςτισ Αναφορϋσ του
Εννοιολογικού Πλαιςύου τησ Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ, ςε ςυνϋχεια τησ αναθεώρηςόσ του.
Οριςμϋνα Πρότυπα περιλαμβϊνουν ρητϋσ αναφορϋσ ςε προγενϋςτερεσ εκδόςεισ του Εννοιολογικού
Πλαιςύου τησ Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ. κοπόσ των εν λόγω τροποποιόςεων εύναι η
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επικαιροπούηςη των ωσ ϊνω αναφορών και η υποςτόριξη για τη μετϊβαςη ςτο αναθεωρημϋνο
Εννοιολογικό Πλαύςιο τησ Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ. Η Εταιρεύα θα εξετϊςει την επύπτωςη
όλων των παραπϊνω ςτισ Οικονομικϋσ τησ Καταςτϊςεισ, αν και δεν αναμϋνεται να ϋχουν καμύα. Σα
ανωτϋρω ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη με ημερομηνύα ϋναρξησ ιςχύοσ την
01/01/2020.
• Σροποποιόςεισ ςτο ΔΛΠ 1 και ςτο ΔΛΠ 8: «Οριςμόσ του Ουςιώδουσ» (εφαρμόζεται για
ετόςιεσ περιόδουσ που ξεκινούν την ό μετϊ την 01/01/2020)
Σον Οκτώβριο του 2018, το IASB προϋβη ςτην ϋκδοςη τροποποιόςεων ςτον οριςμό του
ουςιώδουσ, προκειμϋνου να καταςτεύ ευκολότερο για τισ εταιρεύεσ να προβούν ςε ϊςκηςη κρύςησ
ςχετικϊ με το ουςιώδεσ μϋγεθοσ. Ο οριςμόσ του ουςιώδουσ βοηθϊ τισ εταιρεύεσ να αποφαςύςουν
ποιεσ πληροφορύεσ θα πρϋπει να περιληφθούν ςτισ Οικονομικϋσ τουσ Καταςτϊςεισ. Ο νϋοσ οριςμόσ
τροποποιεύ το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιόςεισ αποςαφηνύζουν τον οριςμό του ουςιώδουσ
και πώσ αυτόσ θα πρϋπει να εφαρμοςτεύ, ςυμπεριλαμβϊνοντασ ςτον οριςμό καθοδόγηςη η οπούα
μϋχρι τώρα περιλαμβανόταν ςε ϊλλα Πρότυπα. Η Εταιρεύα θα εξετϊςει την επύπτωςη όλων των
παραπϊνω ςτισ Οικονομικϋσ τησ Καταςτϊςεισ, αν και δεν αναμϋνεται να ϋχουν καμύα. Σα ανωτϋρω
ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη με ημερομηνύα ϋναρξησ ιςχύοσ την 01/01/2020.
• Σροποποιόςεισ ςτα ΔΠΦΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΦΑ 7: “Αναμόρφωςη ημεύου Αναφορϊσ
Επιτοκύου” (εφαρμόζεται για ετόςιεσ περιόδουσ που ξεκινούν την ό μετϊ την 01/01/2020)
Σον επτϋμβριο του 2019, το IASB προϋβη ςτην ϋκδοςη τροποποιόςεων ςε οριςμϋνεσ απαιτόςεισ
ςυγκεκριμϋνων λογιςτικών χειριςμών αντιςτϊθμιςησ, προκειμϋνου να εξομαλύνει ενδεχόμενεσ
επιπτώςεισ που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οπούα προϋρχεται από την αναμόρφωςη του
ημεύου Αναφορϊσ Επιτοκύου. Οι τροποποιόςεισ ςχεδιϊςτηκαν για να υποςτηρύξουν την παροχό
χρόςιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τισ εταιρεύεσ κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου
αβεβαιότητασ, η οπούα προκύπτει από τη ςταδιακό κατϊργηςη των ςημεύων αναφορϊσ επιτοκύου,
όπωσ τα διατραπεζικϊ επιτόκια. Επιπλϋον, οι εταιρεύεσ απαιτεύται να παρϊςχουν πρόςθετεσ
πληροφορύεσ ςτουσ επενδυτϋσ αναφορικϊ με τισ ςχϋςεισ αντιςτϊθμιςησ που επηρεϊζονται ϊμεςα
από τισ εν λόγω ςυνθόκεσ αβεβαιότητασ. Η Εταιρεύα θα εξετϊςει την επύπτωςη όλων των
παραπϊνω ςτισ Οικονομικϋσ τησ Καταςτϊςεισ, αν και δεν αναμϋνεται να ϋχουν καμύα. Σα ανωτϋρω
ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη με ημερομηνύα ϋναρξησ ιςχύοσ την 01/01/2020.
• Σροποποιόςεισ ςτο ΔΠΦΑ 3: «Οριςμόσ μύασ Επιχεύρηςησ» (εφαρμόζεται για ετόςιεσ
περιόδουσ που ξεκινούν την ό μετϊ την 01/01/2020)
Σον Οκτώβριο του 2018, το IASB προϋβη ςτην ϋκδοςη τροποποιόςεων περιοριςμϋνου ςκοπού ςτο
ΔΠΦΑ 3 προκειμϋνου να βελτιώςει τον οριςμό μύασ επιχεύρηςησ. Οι τροποποιόςεισ θα βοηθόςουν
τισ εταιρεύεσ να προςδιορύςουν αν μύα απόκτηςη αποτελεύ ςυνϋνωςη επιχειρόςεων ό απόκτηςη
ςτοιχεύων του ενεργητικού. Ο τροποποιημϋνοσ οριςμόσ επιςημαύνει ότι η εκροό μύασ επιχεύρηςησ
εύναι να παρϋχει αγαθϊ και υπηρεςύεσ ςτουσ πελϊτεσ, ενώ ο προγενϋςτεροσ οριςμόσ εςτύαζε ςτισ
αποδόςεισ υπό τη μορφό μεριςμϊτων, χαμηλότερου κόςτουσ ό ϊλλων οικονομικών οφελών ςτουσ
επενδυτϋσ και ςε τρύτουσ. Επιπλϋον τησ τροποπούηςησ του οριςμού τησ επιχεύρηςησ, το IASB μϋςω
τησ εν λόγω ϋκδοςησ παρϋχει ςυμπληρωματικό καθοδόγηςη. Η Εταιρεύα θα εξετϊςει την επύπτωςη
όλων των παραπϊνω ςτισ Οικονομικϋσ τησ Καταςτϊςεισ, αν και δεν αναμϋνεται να ϋχουν καμύα. Σα
ανωτϋρω δεν ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη.
• ΔΠΦΑ 17 «Αςφαλιςτικϋσ υμβϊςεισ» (εφαρμόζεται για ετόςιεσ περιόδουσ που ξεκινούν
την ό μετϊ την 01/01/2021)
Σον Μϊιο του 2017, το IASB προϋβη ςτην ϋκδοςη ενόσ νϋου Προτύπου, του ΔΠΦΑ 17, το οπούο
αντικαθιςτϊ ϋνα ενδιϊμεςο Πρότυπο, το ΔΠΦΑ 4. κοπόσ του ϋργου του IASB όταν η ανϊπτυξη ενόσ
ενιαύου Προτύπου βαςιςμϋνου ςτισ αρχϋσ (principle-basedstandard) για τον λογιςτικό χειριςμό
όλων των τύπων αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ςυμβϊςεων
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ανταςφϊλιςησ που κατϋχει ϋνασ αςφαλιςτικόσ φορϋασ. Ένα ενιαύο Πρότυπο βαςιςμϋνο ςτισ αρχϋσ
θα ενιςχύςει τη ςυγκριςιμότητα τησ χρηματοοικονομικόσ αναφορϊσ μεταξύ οικονομικών
οντοτότων, δικαιοδοςιών και κεφαλαιαγορών. Σο ΔΠΦΑ 17 καθορύζει τισ απαιτόςεισ που θα
πρϋπει να εφαρμόζει μύα οικονομικό οντότητα ςτη χρηματοοικονομικό πληροφόρηςη που
ςχετύζεται με αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ που εκδύδει και ςυμβϊςεισ ανταςφϊλιςησ που κατϋχει. Η
Εταιρεύα θα εξετϊςει την επύπτωςη όλων των παραπϊνω ςτισ Οικονομικϋσ τησ Καταςτϊςεισ, αν
και δεν αναμϋνεται να ϋχουν καμύα. Σα ανωτϋρω δεν ϋχουν υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη.
• Σροποποιόςεισ ςτο ΔΛΠ 1 «Σαξινόμηςη Τποχρεώςεων ωσ Βραχυπρόθεςμεσ ό
Μακροπρόθεςμεσ»(εφαρμόζεται για ετόςιεσ περιόδουσ που ξεκινούν την ό μετϊ την
01/01/2022)
Σον Ιανουϊριο του 2020, το IASB προϋβη ςτην ϋκδοςη τροποποιόςεων του ΔΛΠ 1 που επηρεϊζουν
τισ απαιτόςεισ για την παρουςύαςη των υποχρεώςεων. υγκεκριμϋνα, οι τροποποιόςεισ
αποςαφηνύζουν ϋνα από τα κριτόρια ταξινόμηςησ μιασ υποχρϋωςησ ωσ μακροπρόθεςμη, την
απαύτηςη για μύα οντότητα να ϋχει το δικαύωμα να αναβϊλει τον διακανονιςμό τησ υποχρϋωςησ
για τουλϊχιςτον 12 μόνεσ μετϊ την περύοδο αναφορϊσ. Οι τροποποιόςεισ περιλαμβϊνουν: α)
αποςαφόνιςη ότι το δικαύωμα μύασ οντότητασ για αναβολό του διακανονιςμού θα πρϋπει να
υφύςταται κατϊ την ημερομηνύα αναφορϊσ, β) αποςαφόνιςη ότι η ταξινόμηςη τησ υποχρϋωςησ δεν
επηρεϊζεται από τισ προθϋςεισ ό προςδοκύεσ τησ διούκηςησ ςχετικϊ με την εξϊςκηςη του
δικαιώματοσ αναβολόσ του διακανονιςμού, γ) επεξηγούν πώσ οι ςυνθόκεσ δανειςμού επηρεϊζουν
την ταξινόμηςη, και δ) αποςαφόνιςη των απαιτόςεων ςχετικϊ με την ταξινόμηςη υποχρεώςεων
μύασ οντότητασ που πρόκειται να ό ενδεχομϋνωσ να διακανονύςει μϋςω ϋκδοςησ ιδύων
ςυμμετοχικών τύτλων. Η Εταιρεύα θα εξετϊςει την επύπτωςη όλων των παραπϊνω ςτισ
Οικονομικϋσ τησ Καταςτϊςεισ, αν και δεν αναμϋνεται να ϋχουν καμύα. Σα ανωτϋρω δεν ϋχουν
υιοθετηθεύ από την Ευρωπαώκό Ένωςη.
3.1.3 Μεταβολϋσ ςε Λογιςτικϋσ Πολιτικϋσ
• ΔΠΦΑ 16 «Μιςθώςεισ»
Σο ΔΠΦΑ 16 «Μιςθώςεισ» αντικαθιςτϊ τον υφιςτϊμενο λογιςτικό χειριςμό βϊςει των ΔΛΠ 17
«Μιςθώςεισ», ΕΔΔΠΦΑ 4 «Προςδιοριςμόσ των ςυμφωνιών που περιϋχουν μύςθωςη», SIC 15
«Λειτουργικϋσ Μιςθώςεισ – Κύνητρα» και SIC 27 «Αξιολόγηςη ςυναλλαγών που ϋχουν τη νομικό
μορφό μύςθωςησ».
ύμφωνα με το νϋο Πρότυπο, ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των μιςθώςεων για τουσ εκμιςθωτϋσ
παραμϋνει αντύςτοιχοσ με αυτόν του ΔΛΠ 17, δηλαδό οι εκμιςθωτϋσ ταξινομούν τισ μιςθώςεισ τουσ
ςε χρηματοοικονομικϋσ και λειτουργικϋσ.
Αναφορικϊ με το λογιςτικό χειριςμό των μιςθώςεων για τουσ μιςθωτϋσ, το ΔΠΦΑ 16 ειςϊγει ϋνα
ενιαύο μοντϋλο αναγνώριςησ των μιςθώςεων ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ, ςύμφωνα με το οπούο
ο μιςθωτόσ αναγνωρύζει ςτην Κατϊςταςη Οικονομικόσ Θϋςησ δικαιώματα χρόςησ ςτοιχεύων του
ενεργητικού και υποχρεώςεισ μύςθωςησ κατϊ την ημερομηνύα που τα πϊγια καθύςτανται
διαθϋςιμα για χρόςη ενώ παρϋχει και ςυγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ διευκόλυνςησ όπωσ αναλύονται
κατωτϋρω.
Η Εταιρεύα εφϊρμοςε το νϋο Πρότυπο από την 1η Ιανουαρύου 2019 χρηςιμοποιώντασ την
τροποποιημϋνη αναδρομικό προςϋγγιςη. Ωσ εκ τούτου, τα ςυγκριτικϊ ςτοιχεύα ςτην
χρηματοοικονομικό θϋςη τησ 31ησ Δεκεμβρύου 2018 δεν ϋχουν επαναδιατυπωθεύ και
παρουςιϊζονται ςύμφωνα με όςα προβλϋπονταν από το ΔΛΠ 17.
Οι ςημαντικότερεσ πολιτικϋσ και πρακτικϋσ διευκολύνςεισ που εφαρμόςτηκαν ϋχουν ωσ εξόσ:
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• Η Εταιρεύα εφϊρμοςε τισ απαιτόςεισ του ΔΠΦΑ 16 μόνο ςε όςεσ ςυμβϊςεισ όταν ςε ιςχύ
κατϊ την 1η Ιανουαρύου 2019 και εύχαν αναγνωριςτεύ ωσ μιςθώςεισ με βϊςη το ΔΛΠ 17.
•Σα περιουςιακϊ ςτοιχεύα με δικαύωμα χρόςησ και οι υποχρεώςεισ από μιςθώςεισ
παρουςιϊζονται χωριςτϊ ςτην κατϊςταςη χρηματοοικονομικόσ θϋςησ.
• Οι μιςθώςεισ με χρονικό διϊρκεια μικρότερη των 12 μηνών καθώσ και οι μιςθώςεισ χαμηλόσ
αξύασ εξαιρϋθηκαν κατϊ περύπτωςη από την εφαρμογό του νϋου Προτύπου.
• Φρηςιμοποιόθηκε ϋνα ενιαύο προεξοφλητικό επιτόκιο ςε κϊθε κατηγορύα μιςθώςεων με
παρόμοια χαρακτηριςτικϊ (όπωσ η διϊρκεια μύςθωςησ, η φύςη του παγύου κ.λπ.)
• Εξαιρϋθηκαν οι αρχικϋσ ϊμεςεσ δαπϊνεσ από την επιμϋτρηςη των δικαιωμϊτων χρόςησ
παγύων περιουςιακών ςτοιχεύων κατϊ την ημερομηνύα αρχικόσ εφαρμογόσ.
• υμβϊςεισ οι οπούεσ εμπεριϋχουν όρουσ επϋκταςησ ό λύςησ αξιολογόθηκαν με βϊςη την
προγενϋςτερη εμπειρύα. Η εταιρεύα ςε ςυμβϊςεισ που προώπόρχαν τησ 1.1.2019 και εύχαν
αόριςτη διϊρκεια όριςε 6 ϋτη ωσ επϋκταςη τησ διϊρκειασ μύςθωςησ βϊςει προγενϋςτερησ
εμπειρύασ
• Η Εταιρεύα χρηςιμοπούηςε την πρακτικό διευκόλυνςη να μη διαχωρύςει τα μϋρη τησ
ςύμβαςησ που δεν αποτελούν μύςθωςη (non-leasecomponents) από τα ςτοιχεύα τησ μύςθωςησ
(leasecomponents) και επομϋνωσ αντιμετωπύζει κϊθε ςτοιχεύο τησ μύςθωςησ και οποιαδόποτε
ςυναφό μϋρη που δεν αποτελούν μύςθωςη ωσ μύα ενιαύα μύςθωςη.
Οι μιςθώςεισ αναγνωρύζονται ςτην Κατϊςταςη Φρηματοοικονομικόσ θϋςησ ωσ ϋνα δικαύωμα
χρόςησ ςτοιχεύου του ενεργητικού και μύα υποχρϋωςη μύςθωςησ, την ημερομηνύα που το
μιςθωμϋνο πϊγιο καθύςταται διαθϋςιμο για χρόςη.
Σα δικαιώματα χρόςησ των περιουςιακών ςτοιχεύων κατϊ την 1η Ιανουαρύου 2019,
αναγνωρύζονται ςε ποςό που ιςούται με την υποχρϋωςη από μιςθώςεισ. Σα δικαιώματα χρόςησ
ςτοιχεύων του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικϊ ςτο κόςτοσ το οπούο περιλαμβϊνει το ποςό τησ
αρχικόσ επιμϋτρηςόσ τησ υποχρϋωςησ μύςθωςησ, αρχικϋσ δαπϊνεσ που εύναι ϊμεςα ςυνδεδεμϋνεσ
με το μύςθιο, τα κόςτη αποκατϊςταςησ και τισ πληρωμϋσ μιςθώςεων που ϋγιναν την ημερομηνύα
ϋναρξησ ό πριν αυτό, μειωμϋνεσ κατϊ ποςό εκπτώςεων ό ϊλλων κινότρων.
Μετϊ την αρχικό αναγνώριςη, τα δικαιώματα χρόςησ ςτοιχεύων του ενεργητικού αποςβϋνονται με
τη ςταθερό μϋθοδο ςτη μικρότερη περύοδο μεταξύ τησ ωφϋλιμησ ζωόσ του ςτοιχεύου και τησ
διϊρκειασ μύςθωςόσ του και υπόκεινται ςε ϋλεγχο απομεύωςησ τησ αξύασ τουσ.
Οι υποχρεώςεισ μύςθωςησ αναγνωρύζονται αρχικϊ ςε ποςό ύςο με την παρούςα αξύα των
μιςθωμϊτων κατϊ τη ςυνολικό διϊρκεια τησ μύςθωςησ και περιλαμβϊνουν τα ςυμβατικϊ ςταθερϊ
μιςθώματα, μεταβλητϊ μιςθώματα που εξαρτώνται από κϊποιον δεύκτη και ποςϊ που ςχετύζονται
με πληρωμϋσ υπολειμματικόσ αξύασ και αναμϋνονται να πληρωθούν. Επύςησ, περιλαμβϊνουν την
τιμό εξϊςκηςησ δικαιώματοσ αγορϊσ, καθώσ και ποςϊ κυρώςεων λόξησ μιασ ςύμβαςησ ςτην
περύπτωςη που εύναι ςχεδόν βϋβαιο ότι ο εκμιςθωτόσ θα αςκόςει το δικαύωμα αυτό. Για τον
υπολογιςμό τησ παρούςασ αξύασ των μιςθωμϊτων χρηςιμοποιεύται το τεκμαρτό επιτόκιο τησ
μύςθωςησ ό ςε περύπτωςη που αυτό δεν προςδιορύζεται από τη ςύμβαςη, το επιτόκιο
επιπρόςθετου δανειςμού (incrementalborrowingrate). Σο επιτόκιο αυτό αντιπροςωπεύει το
κόςτοσ που θα όφειλε να καταβϊλει ο μιςθωτόσ για να δανειςτεύ το απαραύτητο κεφϊλαιο ώςτε να
αποκτόςει ϋνα ςτοιχεύο ενεργητικού με παρόμοια χαρακτηριςτικϊ, και ςυνθόκεσ με το μιςθωμϋνο
ςτοιχεύο ςε ϋνα παρόμοιο οικονομικό περιβϊλλον. Κατϊ την 1η Ιανουαρύου 2019, το μϋςο ςταθμικό
προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόςτηκε για την Εταιρεύα όταν 3,70% .
Μετϊ την αρχικό αναγνώριςη, το ποςό των υποχρεώςεων μύςθωςησ προςαυξϊνεται με το
χρηματοοικονομικό τουσ κόςτοσ και μειώνεται με την πληρωμό των μιςθωμϊτων. την περύπτωςη
που υπϊρξει μεταβολό ςτο ποςό των μιςθωμϊτων λόγω μεταβολόσ κϊποιου δεύκτη, ςτην εκτύμηςη
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τησ υπολειμματικόσ αξύασ ό ςτην αξιολόγηςη ενόσ δικαιώματοσ αγορϊσ, επϋκταςησ ό λόξησ τησ
ςύμβαςησ, τότε γύνεται επανεκτύμηςη του ποςού τησ υποχρϋωςησ.
Σα περιουςιακϊ ςτοιχεύα με δικαύωμα χρόςησ περιλαμβϊνονται ςτο κονδύλι «Δικαιώματα χρόςησ
» και οι υποχρεώςεισ από μιςθώςεισ περιλαμβϊνονται ςτα κονδύλια «Δανειακών Τποχρεώςεων »
τησ Κατϊςταςησ Φρηματοοικονομικόσ θϋςησ και αναλύονται ςτην ςημεύωςη 6.12.
Ωσ εκμιςθωτόσ
Αναφορικϊ με τον εκμιςθωτό, το ΔΠΦΑ 16 ουςιαςτικϊ διατηρεύ τουσ λογιςτικούσ χειριςμούσ που
προβλϋπονταν ςτο ΔΛΠ 17. Επομϋνωσ, ο εκμιςθωτόσ ςυνεχύζει να ταξινομεύ τισ μιςθώςεισ του ωσ
λειτουργικϋσ ό χρηματοδοτικϋσ και να λογιςτικοποιεύ αυτούσ τουσ δύο τύπουσ μιςθώςεων
διαφορετικϊ.
Επύδραςη από την υιοθϋτηςη του ΔΠΦΑ 16
H Εταιρεύα αναγνώριςε αποςβϋςεισ και χρηματοοικονομικϊ ϋξοδα αντύ για ϋξοδα από μιςθώςεισ.
Για την ετόςια περύοδο που ϋληξε την 31/12/2019, η Εταιρεύα αναγνώριςε 238.645,36 €
αποςβϋςεισ και 49.835,83 για χρηματοοικονομικϊ ϋξοδα .
Σα αποτελϋςματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεςμϊτων και αποςβϋςεων
(EBITDA) ϋχουν επηρεαςτεύ θετικϊ κατϊ 553.513,64 € για την Εταιρεύα λόγω τησ υιοθϋτηςησ του
Δ.Π.Φ.Α. 16.
31/12/2019
-553.513,64

Μιςθώματα
Φαρτόςημο Δικαιωμϊτων

0,00

Σόκοι Δικαιωμϊτων Φρόςησ

49.835,83

Αποςβϋςεισ

238.645,36

Η μεταβολό ςτα δικαιώματα χρόςησ παγύων (Right-of-Use Assets) για τη χρόςη 2019 αναλύεται
ωσ εξόσ:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΦΡΗΗ
Κόςτοσ κτόςησ την 01/01/2019
Επύδραςη ΔΠΦΑ 16 01/01/2019
Αναθεωρημϋνο Κόςτοσκτόςηστην
01/01/2019
Προςθόκεσ
Κόςτοσ κτόςησ την 31/12/2019
Αποςβϋςεισ την 01/01/2019
Προςθόκεσ
Αποςβϋςεισ την 31/12/2019
Καθαρό Λογιςτικό αξύα την
31/12/2019

Ακύνητα

Μεταφορικϊ Μϋςα

ύνολο

1.447.709,98

19.971,48

1.467.681,46

1.447.709,98

19.971,48

1.467.681,46

1.447.709,98
-234.277,36
-234.277,36

19.971,48 1.467.681,46
-4.368,00
-238.645,36
-4.368,00 -238.645,36

1.213.432,62

15.603,48 1.229.036,10
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3.2 Βϊςη προετοιμαςύασ οικονομικών καταςτϊςεων
Οι παρούςεσ εταιρικϋσ και ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ϋχουν ςυνταχθεύ από τη
διούκηςη ςύμφωνα με τα Διεθνό Πρότυπα Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ (ΔΠΦΑ), και τισ
Διερμηνεύεσ τησ Επιτροπόσ Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Φρηματοοικονομικόσ Αναφορϊσ,
που ϋχουν εκδοθεύ από το υμβούλιο Διεθνών Λογιςτικών Προτύπων (ΔΛΠ) και ϋχουν υιοθετηθεύ
από την Ευρωπαώκό Ένωςη.
Οι λογιςτικϋσ πολιτικϋσ οι οπούεσ ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ ςτη ςύνταξη των οικονομικών
καταςτϊςεων τησ χρόςησ 2019, ϋχουν εφαρμοςθεύ με ςυνϋπεια για όλεσ τισ χρόςεισ που
παρουςιϊζονται και δημοςιεύονται ςτην ιςτοςελύδα τησ Εταιρεύασ για ςκοπούσ ενημϋρωςησ.
Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ϋχουν ςυνταχθεύ µε βϊςη την αρχό του ιςτορικού κόςτουσ με εξαύρεςη
χρηματοοικονομικϊ μϋςα που επιμετρώνται ςτην εύλογη αξύα. Η ετοιμαςύα των οικονομικών
καταςτϊςεων ςύμφωνα µε γενικώσ αποδεκτϋσ λογιςτικϋσ αρχϋσ απαιτεύ τη χρηςιμοπούηςη
υπολογιςμών και υποθϋςεων που επηρεϊζουν τα αναφερθϋντα ποςϊ των περιουςιακών ςτοιχεύων
και υποχρεώςεων, τη γνωςτοπούηςη ενδεχόμενων απαιτόςεων και υποχρεώςεων κατϊ την
ημερομηνύα των οικονομικών καταςτϊςεων και τα αναφερθϋντα ποςϊ εςόδων και εξόδων κατϊ τη
διϊρκεια τησ χρόςησ υπό αναφορϊ.
Οι υπολογιςμού βαςύζονται ςτην καλύτερη δυνατό γνώςη τησ διεύθυνςησ τησ Εταιρεύασ ςε ςχϋςη
µε τισ τρϋχουςεσ ςυνθόκεσ και ενϋργειεσ. Συχόν διαφορϋσ ςε ποςϊ των οικονομικών καταςτϊςεων
και αντύςτοιχα ποςϊ ςτισ ςημειώςεισ οφεύλονται ςε ςτρογγυλοποιόςεισ.
3.3 Κρύςεισ
Κατϊ τη διαδικαςύα εφαρμογόσ των λογιςτικών πολιτικών η διούκηςη τησ Εταιρεύασ
χρηςιμοποιώντασ ωσ βϊςη την πληρϋςτερη πληροφόρηςη που ϋχει ςτη διϊθεςό τησ εφαρμόζει την
κρύςη τησ με γνώμονα τη γνώςη τησ για την Εταιρεύα αλλϊ και τησ αγορϊσ ςτην οπούα
δραςτηριοποιούνται. Μεταγενϋςτερεσ πιθανϋσ αλλαγϋσ ςτισ υπϊρχουςεσ ςυνθόκεσ λαμβϊνονται
υπόψη προκειμϋνου να εφαρμοςτεύ η κατϊλληλη λογιςτικό πολιτικό. Οι κρύςεισ τησ διούκηςησ
αναφορικϊ με τη διενϋργεια εκτιμόςεων ςε ότι αφορϊ τισ λογιςτικϋσ πολιτικϋσ ςυνοψύζονται ςτισ
ακόλουθεσ κατηγορύεσ ςτοιχεύων:
 Κατηγοριοπούηςη των επενδύςεων - η κρύςη τησ εταιρεύασ αναφορικϊ με τη μελλοντικό
πορεύα των επενδύςεών τησ αςκεύ ςημαντικό επύδραςη ςτισ εκτιμόςεισ τησ ςε ότι αφορϊ την
αποτύμηςη των ςυγκεκριμϋνων επενδύςεων.
 Ανακτηςιμότητα των απαιτόςεων - η κρύςη τησ διούκηςησ αναφορικϊ με την εκτύμηςη για
ανακτηςιμότητα των απαιτόςεων αποτελεύ ςημαντικό ςτοιχεύο για την αξιολόγηςη των
υπολούπων ωσ επιςφαλό ό μη και την επιμϋτρηςη τυχόν απομεύωςησ τησ αξύασ τουσ.
 Απαξύωςη των αποθεμϊτων - οι κρύςεισ και οι γνώςεισ τησ διούκηςησ αναφορικϊ με την
απαξύωςη ό όχι του υπολούπου των αποθεμϊτων υπόκειται τόςο ςε υποκειμενικϊ (κρύςη ςε
ότι αφορϊ τη χρόςη του αποθϋματοσ) όςο και ςε αντικειμενικϊ κριτόρια (φυςικό
καταλληλότητα του προώόντοσ).
 Κατϊ πόςο μύα μύςθωςη που ςυνϊπτεται με ϋναν εκμιςθωτό κατατϊςςεται ωσ λειτουργικό ό
χρηματοδοτικό - η αξιολόγηςη τϋτοιων ςυμβϊςεων δεν εναπόκειται μόνο ςτον ϋλεγχο του
τύπου που τη διϋπει αλλϊ κυρύωσ ςτην αξιολόγηςη τησ ουςύασ τησ ςυναλλαγόσ.
 Ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ.
 Ωφϋλιμη ζωό και Τπολειμματικό αξύα των παγύων.
 Ανϊγκη απομεύωςησ τησ αξύασ των λοιπών περιουςιακών ςτοιχεύων.
 Εφαρμογό τησ βαςικόσ παραδοχόσ τησ ςυνϋχιςησ δραςτηριότητασ.
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3.4 Εκτιμόςεισ και υποθϋςεισ
Μύα ςημαντικό λογιςτικό εκτύμηςη απαιτεύ τισ πιο δύςκολεσ, υποκειμενικϋσ ό περύπλοκεσ κρύςεισ
τησ διούκηςησ, η επύδραςη των οπούων δεν μπορεύ να προςδιοριςτεύ αξιόπιςτα.
 Υόροι ειςοδόματοσ. Η αξιόπιςτη επιμϋτρηςη των φόρων ειςοδόματοσ βαςύζεται ςε εκτιμόςεισ
τόςο του τρϋχοντοσ όςο και του αναβαλλόμενου φόρου. H Εταιρεύα αναγνωρύζει υποχρεώςεισ για
αναμενόμενα θϋματα φορολογικού ελϋγχου, βαςιζόμενοι ςε εκτιμόςεισ του κατϊ πόςο θα
οφεύλονται νϋοι φόροι.
 Επιςφαλεύσ απαιτόςεισ. Προβλϋψεισ επιςφαλών απαιτόςεων βαςύζονται ςτην ιςτορικότητα των
ςτατιςτικών ςτοιχεύων που διατηρεύ η Εταιρεύα, αναφορικϊ με τον κύνδυνο απαιτόςεισ κατϊ
ςυναλλαςςομϋνων κυρύωσ να μην ανακτηθούν.
 Ενδεχόμενα γεγονότα. Η Εταιρεύα εμπλϋκεται ςε δικαςτικϋσ διεκδικόςεισ και αποζημιώςεισ κατϊ
τη ςυνόθη πορεύα των εργαςιών τησ . Η διούκηςη κρύνει ότι οποιοιδόποτε διακανονιςμού δεν θα
επηρϋαζαν ςημαντικϊ την οικονομικό θϋςη τησ Εταιρεύασ. Παρόλα αυτϊ, ο καθοριςμόσ των
ενδεχόμενων υποχρεώςεων που ςχετύζονται με τισ δικαςτικϋσ διεκδικόςεισ και τισ απαιτόςεισ
εύναι μύα πολύπλοκη διαδικαςύα που περιλαμβϊνει κρύςεισ ςχετικϊ με τισ πιθανϋσ ςυνϋπειεσ και τισ
διερμηνεύεσ ςχετικϊ με τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμούσ.
3.5 Πληροφόρηςη κατϊτομϋα
Ωσ επιχειρηματικόσ τομϋασ ορύζεται μύα ομϊδα ςτοιχεύων ενεργητικού και δραςτηριοτότων που
παρϋχουν προώόντα και υπηρεςύεσ, τα οπούα υπόκεινται ςε διαφορετικούσ κινδύνουσ και
αποδόςεισ από εκεύνα ϊλλων επιχειρηματικών τομϋων.
Ωσ γεωγραφικόσ τομϋασ, ορύζεται μύα γεωγραφικό περιοχό, ςτην οπούα παρϋχονται προώόντα και
υπηρεςύεσ και η οπούα υπόκειται ςε διαφορετικούσ κινδύνουσ και αποδόςεισ από ϊλλεσ περιοχϋσ.
Ο πρωτεύων τομϋασ δραςτηριότητασ τησ Εταιρεύασ εύναι η παροχό ιατρικών υπηρεςιών
πρωτοβϊθμιασ & δευτεροβϊθμιασ φροντύδασ. Γεωγραφικϊ η Εταιρεύα δραςτηριοποιεύται ςτην
Ελληνικό Επικρϊτεια και ςυγκεκριμϋνα ςτην Θεςςαλονύκη/Βόρεια Ελλϊδα.
3.6 Μετατροπό ξϋνουνομύςματοσ
Σα ςτοιχεύα των οικονομικών καταςτϊςεων τησ Εταιρεύασ επιμετρούνται βϊςει του νομύςματοσ
του πρωτεύοντοσ οικονομικού περιβϊλλοντοσ, ςτο οπούο λειτουργεύ η Εταιρεύα (λειτουργικό
νόμιςμα). Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ παρουςιϊζονται ςε Ευρώ, που εύναι το λειτουργικό νόμιςμα
και το νόμιςμα παρουςύαςησ τησ Εταιρεύασ.
Οι ςυναλλαγϋσ ςε ξϋνα νομύςματα μετατρϋπονται ςτο λειτουργικό νόμιςμα με τη χρόςη των
ιςοτιμιών που ιςχύουν κατϊ την ημερομηνύα των ςυναλλαγών. Κϋρδη και ζημύεσ από
ςυναλλαγματικϋσ διαφορϋσ οι οπούεσ προκύπτουν από την εκκαθϊριςη τϋτοιων ςυναλλαγών κατϊ
τη διϊρκεια τησ περιόδου και από τη μετατροπό των νομιςματικών ςτοιχεύων που εκφρϊζονται ςε
ξϋνο νόμιςμα με τισ ιςχύουςεσ ιςοτιμύεσ κατϊ την ημερομηνύα ιςολογιςμού, καταχωρούνται ςτα
αποτελϋςματα. Οι ςυναλλαγματικϋσ διαφορϋσ από μη νομιςματικϊ ςτοιχεύα που αποτιμώνται ςτην
εύλογη αξύα τουσ, θεωρούνται ωσ τμόμα τησ εύλογησ αξύασ και ςυνεπώσ καταχωρούνται όπου και
οι διαφορϋσ τησ εύλογησ αξύασ.
3.7 Ενςώματεσ ακινητοποιόςεισ
Σα πϊγια ςτοιχεύα του ενεργητικού απεικονύζονται ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ςτισ αξύεσ
κτόςεώσ τουσ μεύον τισ ςυςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ και τυχόν απομειώςεισ αξύασ τουσ. Σο κόςτοσ
κτόςεωσ περιλαμβϊνει όλεσ τισ ϊμεςα επιρριπτϋεσ δαπϊνεσ για την απόκτηςη των ςτοιχεύων.
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Μεταγενϋςτερεσ δαπϊνεσ καταχωρούνται ςε επαύξηςη τησ λογιςτικόσ αξύασ των ενςωμϊτων
παγύων ό ωσ ξεχωριςτό πϊγιο μόνον κατϊ την ϋκταςη που οι δαπϊνεσ αυτϋσ αυξϊνουν τα
μελλοντικϊ οικονομικϊ οφϋλη που αναμϋνεται να ειςρεύςουν από τη χρόςη του παγύου ςτοιχεύου
και το κόςτοσ τουσ μπορεύ να επιμετρηθεύ αξιόπιςτα. Σο κόςτοσ επιςκευών και ςυντηρόςεων
καταχωρεύται ςτα αποτελϋςματα όταν πραγματοποιεύται.
Οι αποςβϋςεισ των ενςωμϊτων παγύων (πλην οικοπϋδων τα οπούα δεν αποςβϋνονται)
υπολογύζονται με τη ςταθερό μϋθοδο μϋςα ςτην ωφϋλιμη ζωό (Ω.Ζ.) τουσ και με την παρατιθϋμενη
υπολλειματικό αξύα (Τ.Α.) τουσ, που ϋχουν ωσ εξόσ:
Περιγραφό Κατηγορύασ

Ω.Ζ

Τ.Α

Κτύρια & εγκαταςτϊςεισ κτιρύων
Κτύρια & εγκαταςτϊςεισ κτιρύων επενδύςεων
Κτύρια & εγκαταςτϊςεισ κτιρύων ςε ακύνητα τρύτων
Κτύρια & εγκαταςτϊςεισ κτιρύων ςε ακύνητα τρύτων επενδύςεων
Κτύρια & εγκαταςτϊςεισ κτιρύων χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Μηχανόματα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Σεχνικϋσ εγκαταςτϊςεισ
Εργαλεύα
Μηχανολογικϊ όργανα
Λοιπόσ μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ
Σεχνικϋσ εγκαταςτϊςεισ ςε ακύνητα τρύτων
Επιβατικϊ αυτοκύνητα
Μεταφορικϊ μϋςα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Υορτηγϊ αυτοκύνητα
Μεταφορικϊ μϋςα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Λοιπϊ μεταφορικϊ μϋςα
Έπιπλα
Έπιπλα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
κεύη
κεύη χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Μηχανϋσ γραφεύου
Μηχανϋσ γραφεύου χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ και ηλεκτρονικϊ ςυγκροτόματα
Η/Τ & ηλεκτρονικϊ ςυγκροτόματα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Μϋςα αποθόκευςησ
Μϋςα αποθόκευςησ χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Επιςτημονικϊ όργανα
Επιςτημονικϊ όργανα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Λοιπόσ εξοπλιςμόσ
Λοιπόσ εξοπλιςμόσ χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Εξοπλιςμόσ τηλεπικοινωνιών
Εξοπλιςμόσ τηλεπικοινωνιών χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Τπεραξύα επιχεύρηςησ

ΕΣΗ
ΜΗΝΕ
50
50
Διϊρκεια ςύμβαςησ
Διϊρκεια ςύμβαςησ
50
10
10
10
10
10
10
6
3
6
3
8
4
8
4
6
3
10
10
10
10
10
10
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
0

0%
0%
0%
0%
0%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Δικαιώματα χρόςεωσ παγύων
Λοιπϊ δικαιώματα
Λογιςμικϊ προγρϊμματα

Διϊρκεια ςύμβαςησ
0
5

0%
0%
0%

Οι υπολειμματικϋσ αξύεσ και οι ωφϋλιμεσ ζωϋσ των ενςώματων παγύων υπόκεινται ςε επανεξϋταςη
ςε κϊθε ημερομηνύα ιςολογιςμού. Όταν οι λογιςτικϋσ αξύεσ των ενςώματων ακινητοποιόςεων
υπερβαύνουν την ανακτόςιμη αξύα τουσ, η διαφορϊ (απομεύωςη) καταχωρεύται ϊμεςα ωσ ϋξοδο
ςτα αποτελϋςματα. Κατϊ την πώληςη ενςώματων ακινητοποιόςεων, οι διαφορϋσ μεταξύ του
τιμόματοσ που λαμβϊνεται και τησ λογιςτικόσ τουσ αξύασ καταχωρούνται ωσ κϋρδη ό ζημύεσ ςτα
αποτελϋςματα. Οι επιςκευϋσ και ςυντηρόςεισ καταχωρούνται ςτα ϋξοδα τησ περιόδου που
αφορούν.
Οι ιδιοπαραγόμενεσ ενςώματεσ ακινητοποιόςεισ ςτοιχειοθετούν προςθόκη ςτο κόςτοσ κτόςεωσ
των ενςώματων ακινητοποιόςεων ςε αξύεσ που περιλαμβϊνουν το ϊμεςο κόςτοσ μιςθοδοςύασ του
προςωπικού που ςυμμετϋχει ςτην καταςκευό, το κόςτοσ αναλωθϋντων υλικών και ϊλλα γενικϊ
κόςτη.
3.8 Επενδύςεισ ςε ακύνητα
Επενδύςεισ ςε ακύνητα εύναι οι επενδύςεισ που αφορούν όλα εκεύνα τα ακύνητα (ςτα οπούα
περιλαμβϊνονται η γη, τα κτύρια ό τα μϋρη κτιρύων ό και τα δύο) τα οπούα κατϋχονται από τον
ιδιοκτότη (ό από τον μιςθωτό ςε περύπτωςη χρηματοοικονομικόσ μύςθωςησ), εύτε για να
αποκομύζει μιςθώματα από την εκμύςθωςη τουσ εύτε για την αύξηςη τησ αξύασ τουσ (ενύςχυςη
κεφαλαύου) ό και για τα δύο.
Οι επενδύςεισ ςε ακύνητα, απεικονύζονται ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ςτισ αξύεσ τεκμαιρόμενου
κόςτουσ όπωσ αυτό προςδιορύςτηκε βϊςη εύλογων αξιών κατϊ την ημερομηνύα μετϊβαςησ, μεύον
τισ ςυςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ και τυχόν απομειώςεισ τησ αξύασ τουσ.
Μεταγενϋςτερεσ δαπϊνεσ προςθηκών και βελτιώςεων καταχωρούνται ςε επαύξηςη τησ
λογιςτικόσ αξύασ των επενδύςεων. Σο κόςτοσ επιςκευών και ςυντηρόςεων καταχωρεύται ςτα
αποτελϋςματα όταν πραγματοποιεύται.
3.9 Άυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα
τα Άυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα ςυμπεριλαμβϊνονται η υπεραξύα, οι παραχωρόςεισ, τα δικαιώματα
βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ καθώσ και τα λογιςμικϊ προγρϊμματα.
Τπεραξύα: Εύναι η διαφορϊ μεταξύ του κόςτουσ αγορϊσ και τησ εύλογησ αξύασ του ενεργητικού και
του παθητικού θυγατρικόσ/ςυγγενούσ επιχεύρηςησ κατϊ την ημερομηνύα τησ εξαγορϊσ. Η Εταιρεύα
κατϊ την ημερομηνύα τησ αγορϊσ αναγνωρύζει την υπεραξύα που προϋκυψε από την απόκτηςη, ωσ
ϋνα ςτοιχεύο του ενεργητικού, και την εμφανύζει ςτο κόςτοσ. Σο κόςτοσ αυτό εύναι ύςο με το ποςό
κατϊ το οπούο το κόςτοσ ενοπούηςησ υπερβαύνει το μερύδιο τησ επιχεύρηςησ, ςτα ςτοιχεύα του
ενεργητικού, ςτισ υποχρεώςεισ και ςτισ ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ τησ αποκτηθεύςασ εταιρεύασ.
Μετϊ την αρχικό αναγνώριςη η υπεραξύα αποτιμϊται ςτο κόςτοσ μεύον τισ ςυςςωρευμϋνεσ ζημιϋσ
λόγω μεύωςησ τησ αξύασ τησ. Η υπεραξύα δεν αποςβϋνεται, αλλϊ εξετϊζεται ετόςια για τυχόν
μεύωςη τησ αξύασ τησ, εϊν υπϊρχουν γεγονότα που παρϋχουν ενδεύξεισ για ζημύα ςύμφωνα με το
Δ.Π.Φ.Π. 36.
την περύπτωςη που το κόςτοσ τησ απόκτηςησ εύναι μικρότερο από το μερύδιο τησ εταιρεύασ ςτα
ύδια κεφϊλαια τησ αποκτηθεύςασ επιχεύρηςησ, τότε η πρώτη υπολογύζει ξανϊ το κόςτοσ τησ
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απόκτηςησ, αποτιμϊ τα ςτοιχεύα του ενεργητικού, τισ υποχρεώςεισ και τισ ενδεχόμενεσ
υποχρεώςεισ τησ αποκτηθεύςασ επιχεύρηςησ και αναγνωρύζει απευθεύασ ςτα αποτελϋςματα
χρόςησ ωσ κϋρδοσ (οποιαδόποτε διαφορϊ παραμεύνει μετϊ τον επαναώπολογιςμό).
Παραχωρόςεισ και Δικαιώματα βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ: Οι παραχωρόςεισ και τα
δικαιώματα βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ αποτιμώνται ςτην εύλογη αξύα ςύμφωνα με εκτύμηςη
αναγνωριςμϋνων εκτιμητών, μεύον αποςβϋςεισ. Οι αποςβϋςεισ διενεργούνται με τη ςταθερό
μϋθοδο κατϊ τη διϊρκεια τησ ωφϋλιμησ ζωόσ των ςτοιχεύων αυτών.
Λογιςμικϊ Προγρϊμματα: Οι ϊδειεσ λογιςμικού αποτιμώνται ςτο κόςτοσ κτόςεωσ μεύον τισ
αποςβϋςεισ. Οι αποςβϋςεισ διενεργούνται με τη ςταθερό μϋθοδο κατϊ τη διϊρκεια τησ ωφϋλιμησ
ζωόσ των ςτοιχεύων αυτών. Δαπϊνεσ που απαιτούνται για την ανϊπτυξη και ςυντόρηςη του
λογιςμικού αναγνωρύζονται ωσ ϋξοδα ςτην Κατϊςταςη υνολικού Ειςοδόματοσ ςτο ϋτοσ που
προκύπτουν.
3.10 Απομεύωςη αξύα περιουςιακών ςτοιχεύων
Σα ςτοιχεύα του ενεργητικού που ϋχουν απροςδιόριςτη ωφϋλιμη ζωό δεν αποςβϋνονται και
υπόκεινται ςε ϋλεγχο απομεύωςησ ετηςύωσ και όταν κϊποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η
λογιςτικό αξύα μπορεύ να μην εύναι ανακτόςιμη. Σα ςτοιχεύα του ενεργητικού που αποςβϋνονται
υπόκεινται ςε ϋλεγχο απομεύωςησ τησ αξύασ τουσ όταν υπϊρχουν ενδεύξεισ ότι η λογιςτικό αξύα
τουσ δεν θα ανακτηθεύ.
Η ανακτόςιμη αξύα εύναι το μεγαλύτερο ποςό μεταξύ τησ καθαρόσ τιμόσ πώληςησ και τησ αξύασ
λόγω χρόςησ. Η ζημύα λόγω μεύωςησ τησ αξύασ των ςτοιχεύων του ενεργητικού αναγνωρύζεται από
την επιχεύρηςη, όταν η λογιςτικό αξύα των ςτοιχεύων αυτών (ό τησ Μονϊδασ Δημιουργύασ
Σαμειακών Ροών) εύναι μεγαλύτερη από το ανακτόςιμο ποςό τουσ.
Καθαρό αξύα πώληςησ θεωρεύται το ποςό από την πώληςη ενόσ ςτοιχεύου του ενεργητικού ςτα
πλαύςια μιασ αμφοτεροβαρούσ ςυναλλαγόσ ςτην οπούα τα μϋρη ϋχουν πλόρη γνώςη και
προςχωρούν οικειοθελώσ, μετϊ από την αφαύρεςη κϊθε πρόςθετου ϊμεςου κόςτουσ διϊθεςησ του
ςτοιχεύου ενεργητικού, ενώ, αξύα χρόςησ εύναι η παρούςα αξύα των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών που αναμϋνεται να ειςρεύςουν ςτην επιχεύρηςη από τη χρόςη ενόσ ςτοιχεύου
ενεργητικού ό από τη διϊθεςη.
3.11 Φρηματοοικονομικϊ μϋςα
Φρηματοοικονομικό μϋςο εύναι κϊθε ςύμβαςη που δημιουργεύ ϋνα χρηματοοικονομικό ςτοιχεύο
ενεργητικού ςε μύα επιχεύρηςη και μύα χρηματοοικονομικό υποχρϋωςη ό ϋνα ςυμμετοχικό τύτλο ςε
μύα ϊλλη επιχεύρηςη.
Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα- Αναγνώριςη και Παύςη Αναγνώριςησ
Όλεσ οι αγορϋσ και πωλόςεισ χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων που απαιτούν
παρϊδοςη εντόσ του χρονικού πλαιςύου που ορύζεται από τον κανονιςμό ό από τη ςύμβαςη αγορϊσ
(αγορϋσ και πωλόςεισ με βϊςη ςυμβόλαιο κανονικόσ παρϊδοςησ) αναγνωρύζονται κατϊ την
ημερομηνύα τησ ςυναλλαγόσ που εύναι η ημερομηνύα κατϊ την οπούα η Εταιρεύα δεςμεύεται να
παραδώςει ϋνα χρηματοοικονομικό μϋςο. Όλεσ οι αγορϋσ και πωλόςεισ αναγνωρύζονται όταν η
Εταιρεύα καταςτεύ μϋροσ ςτισ ςυμβατικϋσ διατϊξεισ του μϋςου.
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Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα παύουν να αναγνωρύζονται όταν τα δικαιώματα
εύςπραξησ ταμειακών ροών από χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα ϋχουν λόξει ό ϋχουν
μεταφερθεύ και η Εταιρεύα ϋχει μεταφϋρει ουςιαςτικϊ όλουσ τουσ κινδύνουσ και τα οφϋλη τησ
ιδιοκτηςύασ.
Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα – Σαξινόμηςη και Επιμϋτρηςη
Η Εταιρεύα ταξινομεύ τα χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα ςτισ πιο κϊτω κατηγορύεσ:
αυτϊ που επιμετρούνται μετϋπειτα ςε εύλογη αξύα (εύτε μϋςω των ϊλλων ςυνολικών ειςοδημϊτων
ό μϋςω των αποτελεςμϊτων), και αυτϊ που επιμετρούνται ςε αποςβεςμϋνο κόςτοσ.
Η ταξινόμηςη και η μετϋπειτα επιμϋτρηςη των χρεωςτικών χρηματοοικονομικών περιουςιακών
ςτοιχεύων εξαρτϊται από (i) το επιχειρηματικό μοντϋλο τησ Εταιρεύασ για τη διαχεύριςη του
ςχετικού χαρτοφυλακύου χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων και (ii) τα
χαρακτηριςτικϊ των ςυμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουςιακού
ςτοιχεύου.
Για επενδύςεισ ςε μετοχικούσ τύτλουσ που δεν κατϋχονται για εμπορύα, η ταξινόμηςη θα εξαρτηθεύ
από το κατϊ πόςο η Εταιρεύα προςδιόριςε αμετϊκλητα κατϊ την αρχικό αναγνώριςη για να
λογιςτεύ η μετοχικό επϋνδυςη ςε εύλογη αξύα μϋςω των ϊλλων ςυνολικών ειςοδημϊτων. Ο
προςδιοριςμόσ αυτόσ γύνεται ανϊ επϋνδυςη.
Όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα ταξινομούνται ςε εύλογη αξύα μϋςω
αποτελεςμϊτων.
Κατϊ την αρχικό αναγνώριςη, η Εταιρεύα επιμετρϊ ϋνα χρηματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχεύο
ςε εύλογη αξύα προςθϋτοντασ το κόςτοσ ςυναλλαγόσ που ςχετύζεται ϊμεςα με την απόκτηςη του
χρηματοοικονομικού περιουςιακού ςτοιχεύου, εκτόσ από την περύπτωςη ενόσ χρηματοοικονομικού
ςτοιχεύου που επιμετρϊται ςε εύλογη αξύα μϋςω των αποτελεςμϊτων. Σο κόςτοσ ςυναλλαγόσ των
χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων που αναγνωρύςτηκαν ςε εύλογη αξύα μϋςω των
αποτελεςμϊτων αναγνωρύζεται ωσ ϋξοδο ςτα αποτελϋςματα. Η εύλογη αξύα κατϊ την αρχικό
αναγνώριςη αναγνωρύζεται μόνο εϊν υπϊρχει διαφορϊ μεταξύ τησ εύλογησ αξύασ και τησ τιμόσ
ςυναλλαγόσ η οπούα μπορεύ να αποδειχθεύ από ϊλλεσ παρατηρόςιμεσ τρϋχουςεσ ςυναλλαγϋσ ςτην
αγορϊ με το ύδιο μϋςο ό από μια τεχνικό αποτύμηςησ των οπούων τα ςτοιχεύα ειςαγωγόσ
περιλαμβϊνουν μόνο ςτοιχεύα από παρατηρόςιμεσ αγορϋσ.
Σα χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα με ενςωματωμϋνα παρϊγωγα λαμβϊνονται υπόψη
ςτην ολότητα τουσ όταν καθορύζεται κατϊ πόςο οι ταμειακϋσ τουσ ροϋσ αποτελούν αποκλειςτικϊ
αποπληρωμϋσ κεφαλαύου και τόκων.
Για τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που επιμετρούνται ςε εύλογη αξύα, τα κϋρδη και ζημιϋσ θα
αναγνωριςτούν εύτε ςτα αποτελϋςματα ό ςτα ϊλλα ςυνολικϊ ειςοδόματα.
Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα – απομεύωςη- πρόβλεψη αναμενόμενησ
πιςτωτικόσ ζημιϊσ ΑΠΖ
Από την 1 Ιανουαρύου 2018, η Εταιρεύα αξιολογεύ ςε μελλοντικό βϊςη τισ αναμενόμενεσ πιςτωτικϋσ
ζημιϋσ για χρεόγραφα (περιλαμβανομϋνων δανεύων) που επιμετρώνται ςε αποςβεςμϋνο κόςτοσ
και ςε εύλογη αξύα μϋςω των ϊλλων ςυνολικών ειςοδημϊτων και με την ϋκθεςη που προκύπτει
από δανειακϋσ δεςμεύςεισ και ςυμβϊςεισ χρηματοοικονομικόσ εγγύηςησ. Η Εταιρεύα επιμετρϊ την
ΑΠΖ και αναγνωρύζει πρόβλεψη για πιςτωτικό ζημιϊ ςε κϊθε ημερομηνύα αναφορϊσ. Η αποτύμηςη
των ΑΠΖ αντικατοπτρύζει: (i) ϋνα αμερόληπτα καθοριςμϋνο και ςταθμιςμϋνο βϊςει πιθανοτότων
ποςό που καθορύζεται από την αξιολόγηςη μιασ ςειρϊσ πιθανών εκβϊςεων, (ii) τη διαχρονικό αξύα
του χρόματοσ και (iii) λογικϋσ και βϊςιμεσ πληροφορύεσ οι οπούεσ εύναι διαθϋςιμεσ κατϊ την
ημερομηνύα αναφορϊσ χωρύσ αδικαιολόγητο κόςτοσ ό προςπϊθεια και αφορούν παρελθόντα
γεγονότα, τρϋχουςεσ ςυνθόκεσ και προβλϋψεισ των μελλοντικών οικονομικών ςυνθηκών.
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Η λογιςτικό αξύα των χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων μειώνεται μϋςω τησ χρόςησ
ενόσ λογαριαςμού πρόβλεψησ, και το πόςο τησ ζημιϊσ αναγνωρύζεται ςτην κατϊςταςη
αποτελεςμϊτων και λοιπών ςυνολικών εςόδων.
Οι αναμενόμενεσ πιςτωτικϋσ ζημιϋσ αναγνωρύζονται και επιμετρώνται ςύμφωνα με μύα από τισ δύο
προςεγγύςεισ: τη γενικό προςϋγγιςη ό την απλοποιημϋνη προςϋγγιςη.
Για εμπορικϊ ειςπρακτϋα περιλαμβανομϋνων εμπορικών ειςπρακτϋων που δεν περιλαμβϊνουν ϋνα
ςημαντικό ςκϋλοσ χρηματοδότηςησ και ςυμβατικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα και απαιτόςεισ από
μιςθώςεισ η Εταιρεύα εφαρμόζει την απλοποιημϋνη προςϋγγιςη που επιτρϋπεται από το ΔΠΦΑ 9, η
οπούα χρηςιμοποιεύ τισ αναμενόμενεσ πιςτωτικϋσ ζημιϋσ καθ' όλη τη διϊρκεια ζωόσ που πρϋπει να
αναγνωριςτούν κατϊ την αρχικό αναγνώριςη των χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων.
την περύπτωςη αυτό η Εταιρεύα αναγνωρύζει τισ ΑΠΖ τουσ ςε ϋνα ποςό ύςο με το ποςοςτό των
ΑΠΖ κατϊ τη διϊρκεια ζωόσ που προκύπτει από τυχόν γεγονότα αθϋτηςησ πληρωμόσ μϋςα ςτουσ
επόμενουσ 12 μόνεσ ό μϋχρι τη λόξη τησ ςύμβαςησ, εϊν εύναι πιο νωρύσ ('ΑΠΖ 12 μηνών'). Εϊν η
Εταιρεύα παρατηρόςει μύα ςημαντικό αύξηςη ςτον πιςτωτικό κύνδυνο ('ΑΠΚ') από την αρχικό
αναγνώριςη, οι ΑΠΖ επιμετρώνται με βϊςη τισ ΑΠΖ καθ' όλη τη διϊρκεια ζωόσ του
χρηματοοικονομικού περιουςιακού ςτοιχεύου, δηλαδό μϋχρι τη λόξη τησ ςύμβαςησ αλλϊ
λαμβϊνοντασ υπόψη τισ αναμενόμενεσ προπληρωμϋσ, εϊν υπϊρχουν ('ΑΠΖ κατϊ τη διϊρκεια ζωόσ).
Εϊν η Εταιρεύα καθορύςει ότι ϋνα χρηματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχεύο εύναι πιςτωτικϊ
απομειωμϋνο, οι ΑΠΖ επιμετρώνται ωσ ΑΠΖ καθ' όλη τη διϊρκεια ζωόσ.
Για τον υπολογιςμό χρηςιμοποιόθηκε πύνακασ λαμβϊνοντασ υπόψη την περύοδο καθυςτϋρηςησ ςε
ςχϋςη με τη ςυμφωνηθεύςα περύοδο πύςτωςησ με τον οπούο υπολογύζονται οι ςχετικϋσ προβλϋψεισ
με τρόπο που αντανακλϊ την εμπειρύα από παρελθόντα γεγονότα, καθώσ και προβλϋψεισ τησ
μελλοντικόσ οικονομικόσ κατϊςταςησ των πελατών και του οικονομικού περιβϊλλοντοσ.
Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα - Επαναταξινόμηςη
Σα χρηματοοικονομικϊ μϋςα επαναταξινομούνται μόνο όταν η Εταιρεύα τροποποιεύ το
επιχειρηματικό μοντϋλο για τη διαχεύριςη αυτών των περιουςιακών ςτοιχεύων. Η
επαναταξινόμηςη ϋχει μελλοντικό επύδραςη και ξεκινϊ από την πρώτη περύοδο αναφορϊσ
ακολούθωσ τησ αλλαγόσ.
Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα -Διαγραφό
Σα χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα διαγρϊφονται, πλόρωσ ό εν μϋρει, όταν η Εταιρεύα
ϋχει εξαντλόςει όλεσ τισ πρακτικϋσ μεθόδουσ ανϊκτηςησ και ϋχει αποφαςύςει ότι δεν υπϊρχει
εύλογη προςδοκύα ανϊκτηςησ. Η διαγραφό αντιπροςωπεύει ϋνα γεγονόσ παύςησ αναγνώριςησ. Η
Εταιρεύα μπορεύ να διαγρϊψει χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα που εξακολουθούν να
υπόκεινται ςε δραςτηριότητεσ επιβολόσ όταν η Εταιρεύα επιδιώκει την ανϊκτηςη ςυμβατικών
οφειλών, ωςτόςο δεν υπϊρχει εύλογη προςδοκύα ανϊκτηςησ.
Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα - Σροποπούηςη
Η Εταιρεύα μερικϋσ φορϋσ επαναδιαπραγματεύεται ό τροποποιεύ τισ ςυμβατικϋσ ταμειακϋσ ροϋσ
των χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων. Η Εταιρεύα αξιολογεύ κατϊ πόςο η
τροποπούηςη των ςυμβατικών ταμειακών ροών εύναι ςημαντικό, λαμβϊνοντασ υπόψη μεταξύ
ϊλλων τουσ ακόλουθουσ παρϊγοντεσ: οποιουςδόποτε νϋουσ ςυμβατικούσ όρουσ που επηρεϊζουν
ςημαντικϊ το προφύλ κινδύνου του περιουςιακού ςτοιχεύου ( πχ μερύδιο κϋρδουσ ό απόδοςη με
βϊςη το μετοχικό κεφϊλαιο), ςημαντικό αλλαγό ςτο επιτόκιο, αλλαγό νομύςματοσ, νϋα εξαςφϊλιςη
ό πιςτωτικό ενύςχυςη που επηρεϊζει ςημαντικϊ τον πιςτωτικό κύνδυνο που ςυνδϋεται με το
περιουςιακό ςτοιχεύο ό ςημαντικό παρϊταςη δανεύου όταν ο οφειλϋτησ δεν ϋχει οικονομικϋσ
δυςκολύεσ.
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Εϊν οι τροποποιημϋνοι όροι διαφϋρουν ςημαντικϊ, τα δικαιώματα από τισ ταμειακϋσ ροϋσ από το
αρχικό περιουςιακό ςτοιχεύο λόγουν και η Εταιρεύα διαγρϊφει το αρχικό χρηματοοικονομικό
περιουςιακό ςτοιχεύο και αναγνωρύζει ϋνα νϋο περιουςιακό ςτοιχεύο ςε εύλογη αξύα. Η ημερομηνύα
επαναδιαπραγμϊτευςησ θεωρεύται ωσ η ημερομηνύα αρχικόσ αναγνώριςησ για ςκοπούσ
υπολογιςμού μεταγενϋςτερησ απομεύωςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του προςδιοριςμού κατϊ πόςο
ϋχει ςυμβεύ ϋνα ΑΠΚ. Η Εταιρεύα επύςησ αξιολογεύ κατϊ πόςο ϋνα νϋο δϊνειο ό χρεόγραφο πληρεύ
το κριτόριο ΑΠΚ. Οποιαδόποτε διαφορϊ μεταξύ τησ λογιςτικόσ αξύασ του αρχικού περιουςιακού
ςτοιχεύου που διαγρϊφηκε και τησ εύλογησ αξύασ του νϋου ςημαντικϊ τροποποιημϋνου
περιουςιακού ςτοιχεύου αναγνωρύζεται ςτισ κερδοζημιϋσ, εκτόσ εϊν η ουςύα τησ τροποπούηςησ
αποδύδεται ςε κεφαλαιουχικϋσ ςυναλλαγϋσ με τουσ ιδιοκτότεσ.
ε μια κατϊςταςη όπου η επαναδιαπραγμϊτευςη οφειλόταν ςε οικονομικϋσ δυςκολύεσ του
αντιςυμβαλλομϋνου και ςε αδυναμύα εκτϋλεςησ των αρχικϊ ςυμφωνημϋνων πληρωμών, η Εταιρεύα
ςυγκρύνει τισ αρχικϋσ και αναθεωρημϋνεσ αναμενόμενεσ ταμειακϋσ ροϋσ για να αξιολογόςει κατϊ
πόςο οι κύνδυνοι και τα οφϋλη του περιουςιακού ςτοιχεύου ϋχουν διαφοροποιηθεύ ςημαντικϊ ωσ
αποτϋλεςμα τησ ςυμβατικόσ τροποπούηςησ. Εϊν οι κύνδυνοι και τα οφϋλη δεν αλλϊξουν, το
τροποποιημϋνο περιουςιακό ςτοιχεύο δεν διαφϋρει ουςιαςτικϊ από το αρχικό περιουςιακό
ςτοιχεύο και η τροποπούηςη δεν οδηγεύ ςε διαγραφό. Η Εταιρεύα υπολογύζει εκ νϋου την
ακαθϊριςτη λογιςτικό αξύα προεξοφλώντασ τισ τροποποιημϋνεσ ςυμβατικϋσ ταμειακϋσ ροϋσ με το
αρχικό πραγματικό επιτόκιο και αναγνωρύζει το κϋρδοσ ό ζημύα τροποπούηςησ ςτα αποτελϋςματα.
3.12 Αποθϋματα
Σα αποθϋματα αφορούν ςε αναλώςιμα υλικϊ εργαςτηριών και ϋντυπο υλικό. Σην ημερομηνύα του
ιςολογιςμού αποτιμώνται ςτο μϋςη ςταθμικό τιμό κτόςησ. Σο κόςτοσ αγορϊσ περιλαμβϊνει την
τιμό αγορϊσ και ϊλλουσ φόρουσ (εκτόσ εκεύνων που η οντότητα μπορεύ ςτη ςυνϋχεια να
επανακτόςει από τισ φορολογικϋσ αρχϋσ). Εμπορικϋσ εκπτώςεισ, μειώςεισ τιμών και ϊλλα
παρόμοια ςτοιχεύα αφαιρούνται κατϊ τον προςδιοριςμό του κόςτουσ αγορϊσ.
3.13 Εμπορικϋσ απαιτόςεισ
Οι απαιτόςεισ από πελϊτεσ καταχωρούνται αρχικϊ ςτην εύλογη αξύα τουσ μεύον τυχόν προβλϋψεισ
για μεύωςη τησ αξύασ τουσ.
Οι ζημύεσ απομεύωςησ (απώλειεσ από επιςφαλεύσ απαιτόςεισ), δηλαδό όταν υπϊρχει αντικειμενικό
ϋνδειξη ότι η Εταιρεύα δεν εύναι ςε θϋςη να ειςπρϊξει όλα τα ποςϊ που οφεύλονται με βϊςη τουσ
ςυμβατικούσ όρουσ, αναγνωρύζονται ςτα αποτελϋςματα.
Κϊθε διαγραφό υπολούπων πελατών χρεώνεται ςτην υπϊρχουςα πρόβλεψη για επιςφαλεύσ
απαιτόςεισ. Αποτελεύ πολιτικό τησ Εταιρεύασ να μη διαγρϊφεται καμύα απαύτηςη μϋχρι να
εξαντληθούν όλεσ οι δυνατϋσ νομικϋσ ενϋργειεσ για την εύςπραξό τησ.
3.14 Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα ταμιακών διαθεςύμων
Σα διαθϋςιμα και ιςοδύναμα διαθεςύμων περιλαμβϊνουν τα μετρητϊ ςτην τρϊπεζα και ςτο ταμεύο
καθώσ επύςησ και τισ βραχυπρόθεςμεσ επενδύςεισ υψηλόσ ρευςτότητασ, όπωσ οι τραπεζικϋσ
καταθϋςεισ καθώσ και οι τραπεζικού λογαριαςμού υπερανϊληψησ.
3.15 Μετοχικό κεφϊλαιο και Αποθεματικϊ
Έξοδα τα οπούα πραγματοποιόθηκαν για την ϋκδοςη μετοχών εμφανύζονται μετϊ την αφαύρεςη
του ςχετικού φόρου ειςοδόματοσ, ςε μεύωςη του προώόντοσ τησ ϋκδοςησ. Σα ϋξοδα τα οπούα
ςχετύζονται με την ϋκδοςη μετοχών για την απόκτηςη επιχειρόςεων περιλαμβϊνονται ςτο κόςτοσ
κτόςεωσ τησ επιχειρόςεωσ που αποκτϊται.
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Κατϊ την απόκτηςη ιδύων μετοχών, το καταβληθϋν τύµηµα, ςυµπεριλαµβανοµϋνων και των
ςχετικών δαπανών, απεικονύζεται μειωτικϊ των ιδύων κεφαλαύων μϋχρι οι ύδιεσ μετοχϋσ πωληθούν,
ακυρωθούν ό επανεκδοθούν. Κϊθε κϋρδοσ ό ζημύα από πώληςη ιδύων μετοχών καθαρό από ϊμεςα
για τη ςυναλλαγό λοιπϊ ϋξοδα & φόρουσ εμφανύζεται ωσ αποθεματικό ςτα ύδια κεφϊλαια.
3.16 Δανειςμόσ
Σα δϊνεια αποτιμώνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τη χρόςη του πραγματικού επιτοκύου κϊθε
δανεύου. Ο διαχωριςμόσ ςε βραχυπρόθεςμα και μακροπρόθεςμα γύνεται ανϊλογα με τισ ιςχύουςεσ
ςυμβϊςεισ, εϊν προβλϋπεται αποπληρωμό τουσ ςτουσ επόμενουσ δώδεκα μόνεσ ό αργότερα
αντύςτοιχα.
3.17 Υορολογύα ειςοδόματοσ & αναβαλλόμενοσ φόροσ
Η επιβϊρυνςη τησ περιόδου με φόρουσ ειςοδόματοσ αποτελεύται από τουσ τρϋχοντεσ φόρουσ και
τουσ αναβαλλόμενουσ φόρουσ, δηλαδό τουσ φόρουσ ό τισ φορολογικϋσ ελαφρύνςεισ που
ςχετύζονται με τα οικονομικϊ οφϋλη που προκύπτουν ςτην περύοδο αλλϊ ϋχουν όδη καταλογιςτεύ
ό θα καταλογιςτούν από τισ φορολογικϋσ αρχϋσ ςε διαφορετικϋσ περιόδουσ.
Ο φόροσ ειςοδόματοσ αναγνωρύζεται ςτον λογαριαςμό των αποτελεςμϊτων τησ περιόδου, εκτόσ
του φόρου εκεύνου που αφορϊ ςυναλλαγϋσ που καταχωρόθηκαν απευθεύασ ςτα ύδια κεφϊλαια,
ςτην οπούα περύπτωςη καταχωρεύται απευθεύασ, κατϊ ανϊλογο τρόπο, ςτα ύδια κεφϊλαια.
Οι τρϋχοντεσ φόροι ειςοδόματοσ περιλαμβϊνουν τισ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ ό και
απαιτόςεισ προσ τισ δημοςιονομικϋσ αρχϋσ που ςχετύζονται με τουσ πληρωτϋουσ φόρουσ επύ του
φορολογητϋου ειςοδόματοσ τησ περιόδου και οι τυχόν πρόςθετοι φόροι ειςοδόματοσ που
αφορούν προηγούμενεσ χρόςεισ.
Οι τρϋχοντεσ φόροι επιμετρώνται ςύμφωνα με τουσ φορολογικούσ ςυντελεςτϋσ και τουσ
φορολογικούσ νόμουσ που εφαρμόζονται ςτισ διαχειριςτικϋσ περιόδουσ με τισ οπούεσ ςχετύζονται,
βαςιζόμενα ςτο φορολογητϋο κϋρδοσ για το ϋτοσ.
Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδόματοσ προςδιορύζεται με τη μϋθοδο τησ υποχρϋωςησ που
προκύπτει από τισ προςωρινϋσ διαφορϋσ μεταξύ τησ λογιςτικόσ αξύασ και τησ φορολογικόσ βϊςησ
των ςτοιχεύων του ενεργητικού και των υποχρεώςεων. Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδόματοσ δεν
λογύζεται εϊν προκύπτει από την αρχικό αναγνώριςη ςτοιχεύου ενεργητικού ό παθητικού ςε
ςυναλλαγό, εκτόσ επιχειρηματικόσ ςυνϋνωςησ, η οπούα όταν ϋγινε η ςυναλλαγό δεν επηρϋαςε ούτε
το λογιςτικό ούτε το φορολογικό κϋρδοσ ό ζημύα.
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ και υποχρεώςεισ αποτιμώνται με βϊςη τουσ
φορολογικούσ ςυντελεςτϋσ που αναμϋνεται να εφαρμοςτούν ςτην περύοδο κατϊ την οπούα θα
διακανονιςτεύ η απαύτηςη ό η υποχρϋωςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ φορολογικούσ ςυντελεςτϋσ
(και φορολογικούσ νόμουσ) που ϋχουν τεθεύ ςε ιςχύ ό ουςιαςτικϊ ιςχύουν μϋχρι την ημερομηνύα
του Ιςολογιςμού. ε περύπτωςη αδυναμύασ ςαφούσ προςδιοριςμού του χρόνου αναςτροφόσ των
προςωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικόσ ςυντελεςτόσ που ιςχύει κατϊ την επόμενη τησ
ημερομηνύασ του ιςολογιςμού χρόςη.
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ αναγνωρύζονται κατϊ την ϋκταςη ςτην οπούα θα
υπϊρξει μελλοντικό φορολογητϋο κϋρδοσ για τη χρηςιμοπούηςη τησ προςωρινόσ διαφορϊσ που
δημιουργεύ την αναβαλλόμενη φορολογικό απαύτηςη.
Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδόματοσ αναγνωρύζεται για τισ προςωρινϋσ διαφορϋσ που
προκύπτουν από επενδύςεισ ςε θυγατρικϋσ και ςυνδεμϋνεσ επιχειρόςεισ, με εξαύρεςη την
περύπτωςη που η αναςτροφό των προςωρινών διαφορών ελϋγχεται από την Εταιρεύα και εύναι
πιθανό ότι οι προςωρινϋσ διαφορϋσ δεν θα αναςτραφούν ςτο προβλεπτό μϋλλον.
Οι περιςςότερεσ αλλαγϋσ ςτισ αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ ό υποχρεώςεισ
αναγνωρύζονται ςαν ϋνα κομμϊτι των φορολογικών εξόδων ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων
χρόςησ. Μόνο αυτϋσ οι μεταβολϋσ ςτα ςτοιχεύα του ενεργητικού ό τισ υποχρεώςεισ που
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επηρεϊζουν τισ προςωρινϋσ διαφορϋσ αναγνωρύζονται κατευθεύαν ςτα ύδια κεφϊλαια τησ
Εταιρεύασ, όπωσ η επανεκτύμηςη τησ αξύασ τησ ακύνητησ περιουςύασ, ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα την
ςχετικό αλλαγό ςτισ αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ ό υποχρεώςεισ να χρεώνεται ϋναντι
του ςχετικού λογαριαςμού τησ καθαρόσ θϋςησ.
3.18 Παροχϋσ ςτο προςωπικό
Βραχυπρόθεςμεσ παροχϋσ: Οι βραχυπρόθεςμεσ παροχϋσ προσ τουσ εργαζομϋνουσ (εκτόσ από
παροχϋσ λόξησ τησ εργαςιακόσ ςχϋςησ) ςε χρόμα και ςε εύδοσ αναγνωρύζονται ωσ ϋξοδο όταν
καθύςτανται δεδουλευμϋνεσ. Συχόν ανεξόφλητο ποςό καταχωρεύται ωσ υποχρϋωςη, ενώ ςε
περύπτωςη που το ποςό που όδη καταβλόθηκε υπερβαύνει το ποςό των παροχών, η επιχεύρηςη
αναγνωρύζει το υπερβϊλλον ποςό ωσ ςτοιχεύο του ενεργητικού τησ (προπληρωθϋν ϋξοδο) μόνο
κατϊ την ϋκταςη που η προπληρωμό θα οδηγόςει ςε μεύωςη μελλοντικών πληρωμών ό ςε
επιςτροφό.
Πρόγραμμα καθοριςμϋνων παροχών: Η υποχρϋωςη που καταχωρεύται ςτον ιςολογιςμό για τα
προγρϊμματα καθοριςμϋνων παροχών αποτελεύ την παρούςα αξύα τησ υποχρϋωςησ για την
καθοριςμϋνη παροχό μεύον την εύλογη αξύα των ςτοιχεύων του ενεργητικού του προγρϊμματοσ
(εϊν υπϊρχουν) και το κόςτοσ τησ προώπηρεςύασ. Η δϋςμευςη τησ καθοριςμϋνησ παροχόσ
υπολογύζεται περιοδικϊ από την εταιρεύα.
Σα αναλογιςτικϊ κϋρδη και οι ζημύεσ εύναι ςτοιχεύα τησ υποχρϋωςησ τησ παροχόσ τησ επιχεύρηςησ,
και αναγνωρύζονται απ’ ευθεύασ ςτην καθαρό θϋςη. Σο κόςτοσ προώπηρεςύασ αναγνωρύζεται
ϊμεςα ςτα αποτελϋςματα με εξαύρεςη την περύπτωςη που οι μεταβολϋσ του προγρϊμματοσ
εξαρτώνται από τον εναπομϋνοντα χρόνο υπηρεςύασ των εργαζομϋνων. την περύπτωςη αυτό το
κόςτοσ προώπηρεςύασ καταχωρεύται ςτα αποτελϋςματα με τη ςταθερό μϋθοδο μϋςα ςτην περύοδο
ωρύμανςησ.
3.19 Επιχορηγόςεισ
Η Εταιρεύα αναγνωρύζει τισ κρατικϋσ επιχορηγόςεισ οι οπούεσ ικανοποιούν αθροιςτικϊ τα εξόσ
κριτόρια:
α) υπϊρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχεύρηςη ϋχει ςυμμορφωθεύ ό πρόκειται να
ςυμμορφωθεύ με τουσ όρουσ τησ επιχορόγηςησ και
β) πιθανολογεύται ότι το ποςό τησ επιχορόγηςησ θα ειςπραχθεύ.
Οι επιχορηγόςεισ καταχωρούνται ςτην εύλογη αξύα και αναγνωρύζονται με τρόπο ςυςτηματικό
ςτα ϋςοδα, με βϊςη την αρχό του ςυςχετιςμού των επιχορηγόςεων με τα αντύςτοιχα κόςτη τα
οπούα και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγόςεισ που αφορούν ςτοιχεύα του ενεργητικού περιλαμβϊνονται ςτισ μακροπρόθεςμεσ
υποχρεώςεισ ωσ ϋςοδο επόμενων χρόςεων και αναγνωρύζονται ςυςτηματικϊ και ορθολογικϊ ςτα
ϋςοδα κατϊ τη διϊρκεια τησ ωφϋλιμησ ζωόσ του πϊγιου ςτοιχεύου του ενεργητικού.
3.20 Προβλϋψεισ
Προβλϋψεισ αναγνωρύζονται όταν η Εταιρεύα ϋχει παρούςεσ νομικϋσ η τεκμαιρόμενεσ υποχρεώςεισ
ωσ αποτϋλεςμα παρελθόντων γεγονότων, εύναι πιθανό η εκκαθϊριςό τουσ μϋςω εκροών πόρων
και η εκτύμηςη του ακριβούσ ποςού τησ υποχρϋωςησ μπορεύ να πραγματοποιηθεύ με αξιοπιςτύα.
Οι προβλϋψεισ επιςκοπούνται κατϊ την ημερομηνύα ςύνταξησ κϊθε ιςολογιςμού και
προςαρμόζονται προκειμϋνου να αντανακλούν την παρούςα αξύα τησ δαπϊνησ που αναμϋνεται να
απαιτηθεύ για τη διευθϋτηςη τησ υποχρϋωςησ. Οι ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ δεν αναγνωρύζονται
ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ αλλϊ γνωςτοποιούνται, εκτόσ αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι
οπούοι ενςωματώνουν οικονομικϊ οφϋλη εύναι ελϊχιςτη.
Οι ενδεχόμενεσ απαιτόςεισ δεν αναγνωρύζονται ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ αλλϊ
γνωςτοποιούνται εφόςον η ειςροό οικονομικών ωφελειών εύναι πιθανό.
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3.21 Αναγνώριςη εςόδων και εξόδων
Αναγνώριςη και επιμϋτρηςη
Σο ειςόδημα αντιπροςωπεύει το ποςό που αντανακλϊ το αντϊλλαγμα που η Εταιρεύα εκτιμϊ ότι
δικαιούται ϋναντι τησ μεταβύβαςησ των υποςχόμενων αγαθών ό υπηρεςιών ςτον πελϊτη, εκτόσ
από ποςϊ που ειςπρϊχθηκαν εκ μϋρουσ τρύτων (για παρϊδειγμα, φορολογύα προςτιθϋμενησ αξύασ),
η τιμό ςυναλλαγόσ. Η Εταιρεύα περιλαμβϊνει ςτην τιμό ςυναλλαγόσ ϋνα ποςό μεταβλητού
ανταλλϊγματοσ ωσ αποτϋλεςμα επιςτροφών / εκπτώςεων μόνο ςτον βαθμό ςτον οπούο υπϊρχει
αυξημϋνη πιθανότητα να μην προκύψει ςημαντικό αναςτροφό ςτο ποςό του ςυςςωρευμϋνου
εςόδου που ϋχει αναγνωριςτεύ όταν εξαλειφθεύ ςτη ςυνϋχεια η αβεβαιότητα που ςχετύζεται με το
μεταβλητό αντϊλλαγμα. Οι εκτιμόςεισ για τισ επιςτροφϋσ και εκπτώςεισ βαςύζονται ςτην εμπειρύα
τησ Εταιρεύασ με παρόμοια ςυμβόλαια και προβλεπόμενεσ πωλόςεισ ςτουσ πελϊτεσ.
Η Εταιρεύα αναγνωρύζει τα ειςοδόματα όταν τα μϋρη ϋχουν εγκρύνει τη ςύμβαςη (γραπτώσ,
προφορικϊ ό ςύμφωνα με ϊλλεσ ςυνόθησ επιχειρηματικϋσ πρακτικϋσ) και ϋχουν δεςμευτεύ να
εκτελϋςουν τισ αντύςτοιχεσ υποχρεώςεισ τουσ, η οικονομικό οντότητα μπορεύ να προςδιορύςει τα
δικαιώματα κϊθε μϋρουσ αναφορικϊ με τα αγαθϊ ό τισ υπηρεςύεσ που πρόκειται να
μεταβιβαςτούν, η οικονομικό οντότητα μπορεύ να προςδιορύςει τουσ όρουσ πληρωμόσ για τα
αγαθϊ ό τισ υπηρεςύεσ που πρόκειται να μεταβιβαςτούν, η ςύμβαςη ϋχει εμπορικό υπόςταςη (ότοι
ο κύνδυνοσ, ο χρόνοσ ό το ποςό των μελλοντικών ταμειακών ροών τησ οικονομικόσ οντότητασ
αναμϋνεται να μεταβληθούν ωσ αποτϋλεςμα τησ ςύμβαςησ) και εύναι πιθανό η οικονομικό
οντότητα να ειςπρϊξει το αντϊλλαγμα που δικαιούται ϋναντι των αγαθών και υπηρεςιών που θα
μεταβιβαςτούν ςτον πελϊτη και όταν ςυγκεκριμϋνα κριτόρια πληρούνται για κϊθε μύα από τισ
ςυμβϊςεισ τησ Εταιρεύασ με πελϊτεσ.
Η Εταιρεύα βαςύζει τισ εκτιμόςεισ τησ ςε ιςτορικϊ αποτελϋςματα λαμβϊνοντασ υπόψη το εύδοσ του
πελϊτη, το εύδοσ τησ ςυναλλαγόσ και τισ ιδιαιτερότητεσ τησ κϊθε ςυμφωνύασ. Προκειμϋνου να
εκτιμόςει πόςο πιθανό εύναι να ειςπραχθεύ ϋνα ποςό ανταλλϊγματοσ, η οικονομικό οντότητα
εξετϊζει μόνο την ικανότητα και την πρόθεςη του πελϊτη να καταβϊλει το ποςό του
ανταλλϊγματοσ όταν αυτό καταςτεύ απαιτητό.
Οι εκτιμόςεισ των ειςοδημϊτων, των κόςτων ό τησ προόδου προσ την πλόρη εκπλόρωςη τησ
υποχρϋωςησ εκτϋλεςησ αναθεωρούνται ςε περύπτωςη αλλαγόσ των ςυνθηκών. Οποιεςδόποτε
αυξόςεισ ό μειώςεισ που μπορεύ να προκύψουν ςτισ εκτιμόςεισ απεικονύζονται ςτην κατϊςταςη
αποτελεςμϊτων και λοιπών ςυνολικών εςόδων κατϊ την περύοδο ςτην οπούα οι περιςτϊςεισ που
οδόγηςαν ςτην αναθεώρηςη γύνονται γνωςτϋσ ςτη διούκηςη.
Η αναγνώριςη των εςόδων γύνεται ωσ εξόσ:






Παροχό υπηρεςιών: Η Εταιρεύα ϋχει ςυνϊψει ςυμφωνύεσ με αςφαλιςτικούσ φορεύσ μϋςω
των οπούων καλύπτονται οι πελϊτεσ-αςθενεύσ ωσ προσ τα ϋξοδϊ νοςηλεύασ τουσ, το
υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό. Σα ϋςοδα υπολογύζονται ςύμφωνα με τουσ
εγκεκριμϋνουσ τιμοκαταλόγουσ και λογύζονται την περύοδο που παρϋχονται οι υπηρεςύεσ,
με βϊςη το ςτϊδιο ολοκλόρωςησ τησ παρεχόμενησ υπηρεςύασ ςε ςχϋςη με το ςύνολο των
παρεχόμενων υπηρεςιών.
Έςοδα από εκχωρηθϋντα δικαιώματα χρόςησ ενςώματων ςτοιχεύων
(αντιςταθμιςτικϊ οφϋλη): Η εύλογη αξύα των παραχωρηθϋντων
δικαιωμϊτων
αναγνωρύζεται ωσ ϋςοδο επόμενων χρόςεων και αποςβϋνεται ςτο λογαριαςμό των
αποτελεςμϊτων τησ χρόςησ ανϊλογα με το ρυθμό εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων για τισ οπούεσ
ϋχουν εκχωρηθεύ ωσ αντϊλλαγμα.
Έςοδα από τόκουσ: Σα ϋςοδα από τόκουσ αναγνωρύζονται βϊςει χρονικόσ αναλογύασ και
με την χρόςη του πραγματικού επιτοκύου. Όταν υπϊρχει απομεύωςη των απαιτόςεων, η
λογιςτικό αξύα αυτών μειώνεται ςτο ανακτόςιμο ποςό τουσ το οπούο εύναι η παρούςα αξύα
των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμϋνων με το αρχικό
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πραγματικό επιτόκιο. τη ςυνϋχεια λογύζονται τόκοι με το ύδιο επιτόκιο επύ τησ
απομειωμϋνησ (νϋασ λογιςτικόσ) αξύασ.
Μερύςματα: Σα μερύςματα, λογύζονται ωσ ϋςοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαύωμα
εύςπραξόσ τουσ.

υνεπώσ, η υιοθϋτηςη του ΔΠΦΑ 15 δεν ϋχει επύδραςη ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ
Εταιρεύασ.
Έξοδα: Σα ϋξοδα αναγνωρύζονται ςτα αποτελϋςματα ςε δεδουλευμϋνη βϊςη. Οι πληρωμϋσ που
πραγματοποιούνται για λειτουργικϋσ μιςθώςεισ αναγνωρύζονται ςτην Κατϊςταςη υνολικών
Εςόδων, κατϊ το χρόνο χρόςεωσ του μιςθύου. Σα ϋξοδα από τόκουσ αναγνωρύζονται ςε
δεδουλευμϋνη βϊςη.
3.22 Μιςθώςεισ
Η Εταιρεύα ωσ Μιςθωτόσ ςε Φρηματοδοτικϋσ Μιςθώςεισ: Οι μιςθώςεισ παγύων κατϊ τισ
οπούεσ μεταβιβϊζονται ςτην Εταιρεύα όλοι οι κύνδυνοι και τα οφϋλη που ϋχουν ςχϋςη με την
κυριότητα ενόσ ςτοιχεύου του ενεργητικού, ανεξϊρτητα από την τελικό μεταβύβαςη ό μη του
τύτλου κυριότητασ του ςτοιχεύου αυτού, αποτελούν χρηματοοικονομικϋσ μιςθώςεισ.
Οι μιςθώςεισ αυτϋσ κεφαλαιοποιούνται με την ϋναρξη τησ μύςθωςησ ςτη χαμηλότερη μεταξύ τησ
εύλογησ αξύασ του παγύου ςτοιχεύου ό τησ παρούςασ αξύασ των ελϊχιςτων μιςθωμϊτων. Κϊθε
μύςθωμα επιμερύζεται μεταξύ τησ υποχρϋωςησ και των χρηματοοικονομικών εξόδων ϋτςι ώςτε να
επιτυγχϊνεται ϋνα ςταθερό επιτόκιο ςτην υπολειπόμενη χρηματοοικονομικό υποχρϋωςη. Οι
αντύςτοιχεσ υποχρεώςεισ από μιςθώματα, καθαρϋσ από χρηματοοικονομικϊ ϋξοδα, απεικονύζονται
ςτισ υποχρεώςεισ.
Σο μϋροσ του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορϊ ςε χρηματοδοτικϋσ μιςθώςεισ
αναγνωρύζεται ςτα αποτελϋςματα χρόςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου τησ μύςθωςησ ϋτςι ώςτε
να υπϊρχει ϋνα ςταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο τησ υποχρϋωςησ ςε κϊθε ημερομηνύα
ιςολογιςμού. ε περύπτωςη που με το τϋλοσ τησ μύςθωςησ δεν μεταφϋρεται η κυριότητα του
παγύου ςτοιχεύου, τότε οι αποςβϋςεισ κατανϋμονται ςτη μικρότερη περύοδο μεταξύ τησ ωφϋλιμησ
ζωόσ των παγύων ςτοιχεύων και τησ διϊρκειασ μύςθωςόσ τουσ.
Η Εταιρεύα ωσ Μιςθωτόσ ςε Λειτουργικϋσ Μιςθώςεισ: υμφωνύεσ μιςθώςεων όπου ο
εκμιςθωτόσ μεταβιβϊζει το δικαύωμα χρόςησ ενόσ ςτοιχεύου του ενεργητικού για μια
ςυμφωνημϋνη χρονικό περύοδο, χωρύσ ωςτόςο να μεταβιβϊζει και τουσ κινδύνουσ και ανταμοιβϋσ
τησ ιδιοκτηςύασ του παγύου ςτοιχεύου, ταξινομούνται ωσ λειτουργικϋσ μιςθώςεισ.
Οι πληρωμϋσ που γύνονται για λειτουργικϋσ μιςθώςεισ (καθαρϋσ από τυχόν κύνητρα που
προςφϋρθηκαν από τον εκμιςθωτό) αναγνωρύζονται ςτα αποτελϋςματα χρόςησ αναλογικϊ κατϊ
τη διϊρκεια τησ μύςθωςησ.
Η Εταιρεύα ωσ Εκμιςθωτόσ: Όταν πϊγια εκμιςθώνονται με χρηματοδοτικό μύςθωςη, η παρούςα
αξύα των μιςθωμϊτων καταχωρεύται ωσ απαύτηςη. Η διαφορϊ μεταξύ του μικτού ποςού τησ
απαύτηςησ και τησ παρούςασ αξύασ τησ απαύτηςησ καταχωρεύται ωσ αναβαλλόμενο
χρηματοοικονομικό ϋςοδο. Σο ϋςοδο από την εκμύςθωςη αναγνωρύζεται ςτα αποτελϋςματα
χρόςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ μύςθωςησ χρηςιμοποιώντασ τη μϋθοδο τησ καθαρόσ επϋνδυςησ, η
οπούα αντιπροςωπεύει μια ςταθερό περιοδικό απόδοςη.
Σα ανωτϋρω όςον αφορϊ ςτισ λειτουργικϋσ μιςθώςεισ ιςχύουν μϋχρι την 31.12.2018.
Από την 1 η Ιανουαρύου 2019, οι μιςθώςεισ αναγνωρύζονται ςτην κατϊςταςη χρηματοοικονομικόσ
θϋςησ ωσ ϋνα δικαύωμα χρόςησ ςτοιχεύου του ενεργητικού και μύα υποχρϋωςη μύςθωςησ, την
ημερομηνύα που το μιςθωμϋνο πϊγιο καθύςταται διαθϋςιμο για χρόςη. Κϊθε μύςθωμα κατανϋμεται
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ανϊμεςα ςτην υποχρϋωςη μύςθωςησ και τον τόκο, ο οπούοσ χρεώνεται ςτα αποτελϋςματα ςε όλη
τη διϊρκεια τησ μύςθωςησ, ώςτε να επιτυγχϊνεται ϋνα ςταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο τησ
χρηματοοικονομικόσ υποχρϋωςησ ςε κϊθε περύοδο.
Η Εταιρεύα παρουςιϊζει τα δικαιώματα χρόςησ των περιουςιακών ςτοιχεύων του ενεργητικού ςε
ιδιαύτερο λογαριαςμό τησ κατϊςταςησ χρηματοοικονομικόσ θϋςησ. Σο δικαύωμα χρόςησ
περιουςιακού ςτοιχεύου του ενεργητικού αποςβϋνεται ςτη μικρότερη περύοδο μεταξύ τησ
ωφϋλιμησ ζωόσ του ςτοιχεύου ό τησ διϊρκειασ μύςθωςόσ του, με ςταθερό μϋθοδο. Σα δικαιώματα
χρόςησ ςτοιχεύων του ενεργητικού αρχικϊ επιμετρούνται ςτο κόςτοσ τουσ, και ςτη ςυνϋχεια
μειώνονται κατϊ το ποςό τησ ςυςςωρευμϋνησ απόςβεςησ και τησ απομεύωςησ. Σϋλοσ,
προςαρμόζονται ςε ςυγκεκριμϋνεσ επαναμετρόςεισ τησ αντύςτοιχησ υποχρϋωςησ μύςθωςησ.
Η αρχικό επιμϋτρηςη των δικαιωμϊτων χρόςησ ςτοιχεύων του ενεργητικού αποτελεύται από το
ποςό τησ αρχικόσ επιμϋτρηςησ τησ υποχρϋωςησ μύςθωςησ, τισ πληρωμϋσ μιςθώςεων που ϋγιναν
την ημερομηνύα ϋναρξησ ό πριν από αυτόν, μειωμϋνεσ κατϊ το ποςό των προςφερόμενων
εκπτώςεων ό ϊλλων κινότρων, τισ αρχικϋσ δαπϊνεσ, που εύναι ϊμεςα ςυνδεδεμϋνεσ με το μύςθιο
και τα τυχόν κόςτη αποκατϊςταςησ.
Οι υποχρεώςεισ μύςθωςησ υπολογύζονται αρχικϊ ςτην παρούςα αξύα των μιςθωμϊτων, που δεν
καταβλόθηκαν ςτην ϋναρξη τησ μύςθωςησ. Μετϊ την αρχικό τουσ επιμϋτρηςη, οι υποχρεώςεισ
μύςθωςησ αυξϊνονται από το χρηματοοικονομικό κόςτοσ τουσ και μειώνονται από την πληρωμό
των μιςθωμϊτων. Σϋλοσ, επανεκτιμώνται όταν υπϊρχει αλλαγό: α) ςτα μιςθώματα εξαιτύασ
αλλαγόσ κϊποιου δεύκτη, β) ςτην εκτύμηςη του ποςού τησ υπολειμματικόσ αξύασ, που αναμϋνεται
να πληρωθεύ, ό γ) ςτην αξιολόγηςη ενόσ δικαιώματοσ επιλογόσ αγορϊσ ό επϋκταςησ, που εύναι
ςχετικϊ βϋβαιο ότι θα εξαςκηθεύ ό ενόσ δικαιώματοσ επιλογόσ λόξησ τησ ςύμβαςησ, που εύναι
ςχετικϊ βϋβαιο ότι δεν θα εξαςκηθεύ.
3.23 Κόςτοσ δανειςμού
Σο κόςτοσ δανειςμού αναγνωρύζεται ςτην Κατϊςταςη υνολικού Ειςοδόματοσ κατϊ τη χρόςη που
προκύπτει.
3.24 Διανομό μεριςμϊτων
Η διανομό μεριςμϊτων ςτουσ μετόχουσ αναγνωρύζεται ωσ υποχρϋωςη ςτισ οικονομικϋσ
καταςτϊςεισ την ημερομηνύα κατϊ την οπούα η διανομό εγκρύνεται από την Σακτικό Γενικό
υνϋλευςη των μετόχων.
3.25 Διακοπεύςεσ εκμεταλλεύςεισ
Μύα διακοπεύςα δραςτηριότητα αποτελεύ ςυςτατικό μϋροσ μιασ οντότητασ που ϋχει εύτε διατεθεύ
εύτε καταταχθεύ ωσ κατεχόμενη προσ πώληςη και αντιπροςωπεύει ϋνα ξεχωριςτό μεγϊλο τμόμα
επιχειρηματικών δραςτηριοτότων ό γεωγραφικό περιοχό εκμεταλλεύςεων, εύναι μϋροσ ενόσ
ενιαύου, ςυντονιςμϋνου προγρϊμματοσ διϊθεςησ ενόσ μεγϊλου τμόματοσ δραςτηριοτότων ό μιασ
γεωγραφικόσ περιοχόσ εκμεταλλεύςεων ό εύναι θυγατρικό που αποκτόθηκε αποκλειςτικϊ με
προοπτικό να επαναπωληθεύ. Η Εταιρεύα γνωςτοποιεύ ςύμφωνα με το Δ.Π.Φ.Π. 5 «Μη
κυκλοφορούντα Περιουςιακϊ τοιχεύα που Κατϋχονται προσ Πώληςη και Διακοπεύςεσ
Δραςτηριότητεσ» όλεσ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ που ορύζονται από το πρότυπο.
4. Διαχεύριςη κινδύνων
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4.1 Παρϊγοντεσ χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεύα εκτύθεται ςε χρηματοοικονομικούσ κινδύνουσ όπωσ κινδύνουσ αγορϊσ, μεταβολϋσ ςε
ςυναλλαγματικϋσ ιςοτιμύεσ, επιτόκιο, τιμϋσ αγορϊσ,πιςτωτικό κύνδυνο, κύνδυνο ρευςτότητασ,
κύνδυνο ταμειακών ροών και κύνδυνο εύλογησ αξύασ από μεταβολϋσ επιτοκύων.
Η διαχεύριςη των ανωτϋρω καταςτϊςεων από τη διούκηςη και τα τμόματα τησ Εταιρεύασ επιδιώκει
να ελαχιςτοποιόςει την ενδεχόμενη αρνητικό τουσ επύδραςη ςτη χρηματοοικονομικό απόδοςη τησ.
Η διαχεύριςη κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομικό διεύθυνςη ςε ςυνεργαςύα με τα λοιπϊ
ϊμεςα εμπλεκόμενα τμόματα τησ Εταιρεύασ.
4.2 Κύνδυνοσ αγορϊσ
(α) υναλλαγματικόσ κύνδυνοσ: Η ϋκθεςη ςε ςυναλλαγματικό κύνδυνο εύναι μηδαμινό διότι όλεσ
οι ςυναλλαγϋσ πραγματοποιούνται ςε ευρώ. Για την διαχεύριςη του ςυναλλαγματικού κινδύνου, η
οικονομικό διεύθυνςη κϊνει ανϊλογεσ προβλϋψεισ όπου κρύνεται αναγκαύο.
(β) Κύνδυνοσ τιμόσ: Η εταιρεύα δεν εκτύθεται ςε αξιόλογεσ μεταβολϋσ τησ αξύασ των παρεχόμενων
υπηρεςιών, δεδομϋνου ότι αφενόσ για τισ χονδρικϋσ παροχϋσ ιατρικών υπηρεςιών προσ τα μεν
Δημόςια Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα υπϊρχει διατιμημϋνοσ τιμοκατϊλογοσ με ετόςια τουλϊχιςτον ιςχύ,
προσ δε τισ Ιδιωτικϋσ Αςφαλιςτικϋσ Εταιρεύεσ υπϊρχει ςυμφωνημϋνοσ κατ’ ελϊχιςτον ςε ετόςια
βϊςη τιμοκατϊλογοσ, αφετϋρου ο τιμοκατϊλογοσ των παρεχόμενων λιανικών ιατρικών υπηρεςιών
παραμϋνει ανταγωνιςτικόσ.
(γ) Rebate&Clawback: Με τον Ν. 4172/2013 (Υ.Ε.Κ. Α’ 167/2013), ϊρθρο 100, παρ. 5 & 7,
καθορύςτηκαν κλιμακούμενα ποςοςτϊ εκπτώςεων επύ των οφειλών του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. για νοςόλια,
διαγνωςτικϋσ εξετϊςεισ και φυςικοθεραπεύεσ των αςφαλιςμϋνων του προσ τουσ ςυμβεβλημϋνουσ
με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ιδιώτεσ παρόχουσ των ωσ ϊνω υπηρεςιών υγεύασ, υπϋρ του οργανιςμού ωσ
επιςτροφό (rebate) για κϊθε μόνα. Περαιτϋρω, θεςπύςτηκε αυτόματοσ μηχανιςμόσ επιςτροφών
(Clawback) δαπανών νοςηλεύασ, διαγνωςτικών εξετϊςεων και φυςικοθεραπεύασ. Οι ςχετικϋσ
διατϊξεισ προβλϋπουν ότι το υπερβϊλλον ποςό μεταξύ των ςυνολικών δαπανών για υπηρεςύεσ
υγεύασ και του προώπολογιςμού του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. αναζητεύται από τουσ ςυμβεβλημϋνουσ ιδιώτεσ
παρόχουσ, με εξαμηνιαύο υπολογιςμό και αφού αφαιρεθούν τυχόν επιςτροφϋσ (rebates) τυχόν
ϊλλεσ εκπτώςεισ καθώσ και μη αποδεκτϋσ δαπϊνεσ και ςφϊλματα.
Η Εταιρεύα ϋχει προςφύγει ςτο υμβούλιο τησ Επικρατεύασ για την ακύρωςη των πιο πϊνω
υπουργικών αποφϊςεων και του εξουςιοδοτικού νόμου για το rebate και για το clawback. το τΕ
ϋχουν προςφύγει επύςησ, όλεσ οι εταιρεύεσ μϋλη τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Υορϋων Πρωτοβϊθμιασ
Υροντύδασ Τγεύασ, του Πανελλόνιου υνδϋςμου Ιδιωτικών Διαγνωςτικών Εργαςτηρύων και του
υνδϋςμου Ελληνικών Κλινικών.
4.3 Πιςτωτικόσ κύνδυνοσ
Ο πιςτωτικόσ κύνδυνοσ αφορϊ κυρύωσ ςτουσ Πελϊτεσ και τισ λοιπϋσ εμπορικϋσ απαιτόςεισ. Οι
χονδρικϋσ πωλόςεισ γύνονται κυρύωσ ςε πελϊτεσ με μειωμϋνο βαθμό απωλειών (Δημόςια
Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα και Ιδιωτικϋσ Αςφαλιςτικϋσ Εταιρεύεσ). Οι λιανικϋσ πωλόςεισ γύνονται κυρύωσ
εύτε τοισ μετρητούσ, εύτε μϋςω πιςτωτικών καρτών. Ενδεχόμενεσ καθυςτερόςεισ ςτην εύςπραξη
από Δημόςια Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα αντιμετωπύζονται επαρκώσ από τη διατόρηςη
χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων ταχεύασ ρευςτοπούηςησ.
Ο παρακϊτω πύνακασ παρουςιϊζει την κατανομό των εμπορικών απαιτόςεων.
31/12/2019
Πελϊτεσ Ν.Π.Δ.Δ.
Πελϊτεσ και εμπορικϋσ απαιτόςεισ
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1.324.572,88
2.331.080,20

31/12/2018
4.232.614,26
2.048.496,06
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Επιταγϋσ και γραμμϊτια ειςπρακτϋα
Επιςφαλεύσ πελϊτεσ & καθυςτερημϋνεσ απαιτόςεισ
Απομειώςεισ
ύνολο

25.031,52
392.768,02
-3.654.710,72
418.741,98

23.681,72
392.768,02
-4.206.484,07
2.491.075,99

Η διαμόρφωςη των απομειώςεων παρουςιϊζεται παρακϊτω:
Τπόλοιπο 31/12/2017
Προβλϋψεισ απομεύωςησ απαιτόςεων
Σιμολόγηςη Clawback 2017
Απομεύωςη για Clawback 2018
Τπόλοιπο 31/12/2018
Φρηςιμοπούηςη πρόβλεψησ για εκπτώςεισ ΕΟΠΤΤ 2012
Προβλϋψεισ απομεύωςησ απαιτόςεων
Φρηςιμοπούηςη πρόβλεψησ
Σιμολόγηςη Clawback προηγ. χρόςησ
Τπόλοιπο 31/12/2019

3.689.797,73
215.118,69
-1.990.756,35
2.292.324,00
4.206.484,07
-5.399,48
90.793,65
-90.793,65
-546.373,87
3.654.710,72

Σον Δεκϋμβριο του 2019, ςύμφωνα με το αρ. 12 του Ν. 4578/2018, προςδιορύςτηκαν οι όροι για
την εξόφληςη των ληξιπρόθεςμων οφειλών του ΕΟΠΤΤ προσ τουσ ςυμβεβλημϋνουσ παρόχουσ
υγεύασ. Ειδικότερα, προςδιορύςτηκαν περαιτϋρω εκπτώςεισ προκειμϋνου ο Οργανιςμόσ να προβεύ
ςτην ολοςχερό εξόφληςη των οφειλών του. Επιςημαύνεται ότι η Εταιρεύα ϋχει όδη διενεργόςει
επαρκεύσ προβλϋψεισ ϋναντι των διατϊξεων του ςυγκεκριμϋνου ϊρθρου και, ωσ εκ τούτου, δεν
προβλϋπεται περαιτϋρω επιβϊρυνςη των αποτελεςμϊτων τησ.
4.4 Κύνδυνοσ ρευςτότητασ
Η παρακολούθηςη του κινδύνου ρευςτότητασ εςτιϊζεται ςτην ορθό διαχεύριςη του χρονικού
ςυςχετιςμού των ταμειακών ροών και ςτην ταυτόχρονη εξαςφϊλιςη επαρκών ταμειακών
διαθεςύμων για την κϊλυψη των τρεχουςών ςυναλλαγών. Η αποτελεςματικό διαχεύριςη του
κινδύνου ρευςτότητασ και η εξεύρεςη όλων των αναγκαύων κεφαλαύων κρύνεται ωσ καθοριςτικόσ
ςημαςύασ παρϊγοντασ για τη ςυνϋχιςη τησ λειτουργύασ τησ ςτο μϋλλον.
Η εταιρεύα χρηματοδοτούςε το επενδυτικό πρόγραμμα των τελευταύων ετών, κατϊ κύριο λόγο, με
ςυνεχώσ ανανεούμενο βραχυπρόθεςμο τραπεζικό δανειςμό. Η τακτικό αυτό ακολουθούταν ώςτε
α) Να μην επιβαρύνονται οι λειτουργικϋσ ταμιακϋσ ροϋσ με αποπληρωμϋσ κεφαλαύου και β) Να μην
παραχωρούνται εμπρϊγματεσ εγγυόςεισ επύ των επενδυτικών αγαθών τησ εταιρεύασ, η οπούα
απολαμβϊνει την εγγύηςη του Ομύλου.
Η διούκηςη μελετϊ ςχϋδιο αναδιϊρθρωςησ του Σραπεζικού Δανειςμού τησ Εταιρεύασ με μετατροπό
του μεγαλύτερου μϋρουσ αυτού ςε Μακροπρόθεςμο.
Οι ςυνημμϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ δεν περιλαμβϊνουν προςαρμογϋσ και ανακατατϊξεισ των
περιουςιακών ςτοιχεύων και υποχρεώςεων οι οπούεσ ενδϋχεται να προϋκυπταν ςτην περύπτωςη
που η Εταιρεύα δεν θα όταν ςε θϋςη να εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ τησ κατϊ τη ςυνόθη πορεύα
τησ επιχειρηματικόσ τησ δραςτηριότητασ.
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4.5 Κύνδυνοσ ταμιακών ροών και κύνδυνοσ μεταβολών λόγω των επιτοκύων
4.5.1 Μεταβολϋσ επιτοκύων και δανειακό επιβϊρυνςη
Σα λειτουργικϊ ϋςοδα και ταμειακϋσ ροϋσ τησ Εταιρεύασ εξαρτώνται ςε μικρό βαθμό από
μεταβολϋσ ςτισ τιμϋσ των επιτοκύων. Η Εταιρεύα δεν ϋχει ςτο ενεργητικό τησ ςημαντικϊ ϋντοκα
ςτοιχεύα. Πολιτικό τησ Εταιρεύασ, εκτιμώντασ τισ παρούςεσ οικονομικϋσ ςυγκυρύεσ και γενικότερα
τη διακύμανςη των επιτοκύων του ευρώ, εύναι να διατηρεύ περύπου το ςύνολο του δανειςμού ςε
προώόντα κυμαινόμενου επιτοκύου βαςιζόμενα ςτο euribor πλϋον spread.
Ο κύνδυνοσ μεταβολόσ των επιτοκύων προϋρχεται από τα μακροπρόθεςμα και βραχυπρόθεςμα
δϊνεια, εκτόσ των ομολογιακών δανεύων που ϋχει ςυνϊψει η Εταιρεύα με ςταθερό επιτόκιο. Η
εκτύμηςη τησ εταιρεύασ εύναι ότι δεν θα υπϊρξει πρόβλημα από διακύμανςη των επιτοκύων για το
διϊςτημα ϋωσ και τη λόξη των μακροπροθϋςμων δανεύων και ωσ εκ τούτου δεν ϋχει προχωρόςει ςε
ςυμβϊςεισ παραγώγων για εξαςφϊλιςη από τον κύνδυνο μεταβολόσ επιτοκύου.
Ο παρακϊτω πύνακασ παρουςιϊζει την ευαιςθηςύα του αποτελϋςματοσ τησ χρόςησ καθώσ και των
ιδύων κεφαλαύων ςε μύα λογικό μεταβολό του επιτοκύου βϊςησ τησ τϊξησ του ±0,5%. Οι αλλαγϋσ
ςτα επιτόκια εκτιμϊται ότι κινούνται ςε μύα λογικό βϊςη ςε ςχϋςη με τισ πρόςφατεσ ςυνθόκεσ τησ
αγορϊσ.

Ευαιςθηςύα αποτελϋςματοσ

31/12/2019

31/12/2018

±15.739,02

±17.281,79
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4.5.2 Κύνδυνοσ ταμιακών ροών και ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώςεων βϊςει των εκτιμώμενων μη προεξοφλημϋνων ςυμβατικών εκροών ςτισ 31/12/2019 και
31/12/2018 για την Εταιρεύα ϋχουν αντύςτοιχα ωσ εξόσ:

εντόσ 3
μηνών
Δϊνεια & υποχρεώςεισ χρηματοδοτικών
μιςθώςεων
Εμπορικϋσ και λοιπϋσ υποχρεώςεισ
ΤΝΟΛΟ

2019
4-12 μόνεσ

πϋραν του
ϋτουσ

56.191,01

168.573,01

3.035.422,85

4.137.136,66
4.193.327,67

0,00
168.573,01

0,00
3.035.422.85

εντόσ 3
μηνών
1.650,00

2018
4-12 μόνεσ

πϋραν του
ϋτουσ

4.950,01

3.453.058,09

614.197,01 1.201.096,38
615.847,01 1.206.046,39

0,00
3.453.058,09

το υπόλοιπο των δανεύων και υποχρεώςεων χρηματοδοτικών μιςθώςεων πϋραν του ϋτουσ ύψουσ 3.035.422,85€ ςτη χρόςη 2019
περιλαμβϊνεται ποςό ευρώ 2.009.027,78 € το οπούο αφορϊ ςε τραπεζικϊ δϊνεια με περιοδικϋσ ανανεώςεισ εντόσ του ϋτουσ με ςκοπό την ενύςχυςη
του κεφαλαύου κύνηςησ.
Ο αναμενόμενοσ χρόνοσ εύςπραξησ των πελατών που δεν ϋχουν υποςτεύ απομεύωςη παρουςιϊζονται ςτον ακόλουθο πύνακα:
0-90 ημϋρεσ
91-365 ημϋρεσ
πϋραν του ϋτουσ
ΤΝΟΛΟ

31/12/2019
418.741,98
0,00
0,00
418.741,98
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Η Διούκηςη δύνει ιδιαύτερο βϊροσ ςτην προςπϊθεια βελτύωςησ τησ ειςπραξιμότητασ των
απαιτόςεων από πελϊτεσ καθώσ και ςτη διεκδύκηςη των παλαιών οφειλών των αςφαλιςτικών
ταμεύων. Ακόμη, εκτιμϊται αύξηςη των εςόδων από την ενύςχυςη των ςυνεργαςιών με τισ
αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ και την ανϊπτυξη του ιατρικού δικτύου.
Η Εταιρεύα διατηρεύ ςε ιςχύ αςφαλιςτόρια ςυμβόλαια ςε αναγνωριςμϋνεσ αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ
που καλύπτουν τη γενικό αςτικό ευθύνη και την επαγγελματικό αςτικό ευθύνη. Ενδεχόμενοσ
κύνδυνοσ να ευδοκιμόςουν αξιώςεισ αποζημύωςησ από ιατρικϊ λϊθη αντιμετωπύζεται επαρκώσ.
Ομούωσ καλύπτονται πϊςησ φύςεωσ κύνδυνοι κατϊ τησ εταιρεύασ καθώσ και η βραχυχρόνια
απώλεια ειςοδόματοσ που πιθανόν να υποςτεύ από την επϋλευςη καταςτροφικών γεγονότων
μϋχρι την αποκατϊςταςό τησ ςτην εύρυθμη λειτουργύα.
5. Οικονομικϋσ πληροφορύεσ κατϊ τομϋα
Ωσ επιχειρηματικόσ τομϋασ ορύζεται μια ομϊδα περιουςιακών ςτοιχεύων και λειτουργιών
προκειμϋνου να παρϋχονται προώόντα και υπηρεςύεσ τα οπούα υπόκεινται ςε διαφορετικούσ
κινδύνουσ και αποδόςεισ από εκεύνα ϊλλων επιχειρηματικών τομϋων. Ωσ γεωγραφικόσ τομϋασ,
ορύζεται μια γεωγραφικό περιοχό, ςτην οπούα παρϋχονται προώόντα και υπηρεςύεσ και η οπούα
υπόκεινται ςε διαφορετικούσ κινδύνουσ και αποδόςεισ από ϊλλεσ περιοχϋσ.
Η Εταιρεύα δραςτηριοποιεύται ςτη Δευτεροβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ, που αφορϊ τισ νοςηλευτικϋσ
υπηρεςύεσ.
5.1 Δευτερεύωντομϋασ πληροφόρηςησ – γεωγραφικού τομεύσ
Η εταιρεύα λειτουργεύ με ϋδρα τη Θεςςαλονύκη και παρϋχει ιατρικϋσ υπηρεςύεσ διϊγνωςησ,
εξϋταςησ και νοςηλεύασ τόςο ςτην μητροπολιτικό περιοχό τησ Θεςςαλονύκησ όςο και ςτην
ευρύτερη γεωγραφικό περιοχό του νομού Θεςςαλονύκησ αλλϊ και των όμορων νομών.
6. ημειώςεισ ςτισ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ
6.1 Ενςώματα πϊγια
Οι μεταβολϋσ τησ τρϋχουςασ χρόςησ, εμφανύζονται αναλυτικϊ ςτουσ ακόλουθουσ πύνακεσ:
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ΙΔΙΟΚΣΗΣΑ ΙΔΙΟΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ

Λογιςτικό αξύα την 1/1/2018

Εδαφικϋσ
εκτϊςεισ

Κτύρια &
εγκ/ςεισ
κτιρύων

Μηχανόματα &
Σεχνικϋσ
εγκ/ςεισ

Μεταφορικϊ
μϋςα

'Επιπλα &
Λοιπόσ
εξοπλιςμόσ

ύνολο
Ενςώματων
ακιν/ςεων

4.690.000,00

6.618.964,38

6.901.387,19

44.485,58

2.015.130,39

20.269.967,54

0,00
4.690.000,00

-1.997.413,90
4.621.550,48

-5.337.504,57
1.563.882,62

-44.485,57
0,01

-1.795.685,52
219.444,87

-9.175.089,56
11.094.877,98

Προςθόκεσ & βελτιώςεισ

0,00

44.313,26

315.489,25

0,00

35.500,20

395.302,71

Πωλόςεισ & μειώςεισ

0,00

0,00

-68.605,20

0,00

-30.326,53

-98.931,73

Αποςβϋςεισ χρόςησ

0,00

-160.033,04

-449.490,32

0,00

-70.400,19

-679.923,55

Μειώςεισ αποςβεςθϋντων

0,00

0,00

68.605,19

0,00

30.015,83

98.621,02

4.690.000,00

6.663.277,64

7.148.271,24

44.485,58

2.020.304,06

20.566.338,52

0,00

-2.157.446,94

-5.718.389,70

-44.485,57

-1.836.069,88

-9.756.392,09

4.690.000,00

4.505.830,70

1.429.881,54

0,01

184.234,18

10.809.946,43

4.690.000,00

6.663.277,64

7.148.271,24

44.485,58

2.020.304,06

20.566.338,52

0,00
4.690.000,00

-2.157.446,94
4.505.830,70

-5.718.389,70
1.429.881,54

-44.485,57
0,01

-1.836.069,88
184.234,18

-9.756.392,09
10.809.946,43

Προςθόκεσ & βελτιώςεισ

0,00

22.738,00

572.740,23

0,00

34.053,97

629.532,20

Πωλόςεισ & μειώςεισ
Μεταβολϋσ, Διϊθεςη ςε (-) ό διακοπό από (+)
επϋνδυςη

0,00

0,00

-79.340,19

0,00

-32.629,64

-111.969,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποςβϋςεισ χρόςησ

0,00

-161.358,21

-371.145,59

0,00

-46.279,54

-578.783,34

Μειώςεισ αποςβεςθϋντων

0,00

0,00

79.340,12

0,00

32.629,03

111.969,15

Λογιςτικό αξύα την 31/12/2019

4.690.000,00

6.686.015,64

7.641.671,28

44.485,58

2.021.728,39

21.083.900,89

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ
Καθαρή Λογιςτική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019

0,00
4.690.000,00

-2.318.805,15
4.367.210,49

-6.010.195,17
1.631.476,11

-44.485,57
0,01

-1.849.720,39
172.008,00

-10.223.206,28
10.860.694,61

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ
Καθαρή Λογιςτική αξία την 1 Ιανουαρίου 2018

Λογιςτικό αξύα την 31/12/2018
υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ
Καθαρή Λογιςτική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018
Λογιςτικό αξύα την 1/1/2019
υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ
Καθαρή Λογιςτική αξία την 1 Ιανουαρίου 2019
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6.2 Ενςώματα πϊγια χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Σα πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ τησ εταιρεύασ αναλύονται ωσ εξόσ:
ΠΑΓΙΑ ΙΔΙΟΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ

Μηχανόματα &
Σεχνικϋσ
εγκαταςτϊςεισ

Λογιςτικό αξύα την 1/1/2018

ύνολο

15.000,00

15.000,00

-14.504,58
495,42

-14.504,58
495,42

Προςθόκεσ & βελτιώςεισ

0,00

0,00

Λόξεισ μύςθωςησ & μειώςεισ

0,00

0,00

-495,41

-495,41

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

-14.999,99

-14.999,99

0,01

0,01

15.000,00
-14.999,99

15.000,00
-14.999,99

Καθαρό Λογιςτικό αξύα την 1 Ιανουαρύου 2019

0,01

0,01

Προςθόκεσ & βελτιώςεισ

0,00

0,00

Λόξεισ μύςθωςησ & μειώςεισ

0,00

0,00

Αποςβϋςεισ χρόςησ

0,00

0,00

Μειώςεισ αποςβεςθϋντων

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

-14.999,99

-14.999,99

0,01

0,01

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ
Καθαρό Λογιςτικό αξύα την 1 Ιανουαρύου 2018

Αποςβϋςεισ χρόςησ
Μειώςεισ αποςβεςθϋντων
Λογιςτικό αξύα την 31/12/2018
υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ
Καθαρό Λογιςτικό αξύα την 31 Δεκεμβρύου 2018
Λογιςτικό αξύα την 1/1/2019
υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ

Λογιςτικό αξύα την 31/12/2019
υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ
Καθαρό Λογιςτικό αξύα την 31 Δεκεμβρύου 2019
6.3 Άυλα πϊγια ςτοιχεύα

Σα ϊυλα πϊγια ςτοιχεύα ενεργητικού τησ εταιρεύασ αφορούν α) Δικαιώματα χρόςησ ακινότων και
μεταφορικών μϋςων όπωσ προϋκυψαν με την εφαρμογό του ΔΠΦΑ 16 (ςχετικόσ ημ. 3.1.3) και β)
ϊδειεσ χρόςησ λογιςμικών προγραμμϊτων, αναλύονται δε ωσ ακολούθωσ :

ΑΫΛΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

Δικαιώματα
χρόςησ
Ακινότων

Δικαιώματα
χρόςησ
Μεταφορικών
μϋςων

Αςώματεσ
Ακινητοποιόςεισ

ύνολο

Λογιςτικό αξύα την 1/1/2018

0,00

0,00

257.672,99

257.672,99

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ
Καθαρή Λογιςτική αξία την 1
Ιανουαρίου 2018

0,00

0,00

-257.672,99

-257.672,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Προςθόκεσ& βελτιώςεισ

0,00

0,00

0,00

0,00

Πωλόςεισ&μειώςεισ

0,00

0,00

0,00

0,00
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Αποςβϋςεισ χρόςησ

0,00

0,00

0,00

0,00

Μειώςεισ αποςβεςθϋντων
Λογιςτικό αξύα την 31/12/2018

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
257.672,99

0,00
257.672,99

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ
Καθαρό Λογιςτικό αξύα την 31
Δεκεμβρύου 2018

0,00

0,00

-257.672,99

-257.672,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Λογιςτικό αξύα την 1/1/2019

0,00

0,00

257.672,99

257.672,99

υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ
Καθαρό Λογιςτικό αξύα την 1
Ιανουαρύου 2019

0,00

0,00

-257.672,99

-257.672,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1.447.709,98

19.971,48

19.000,00

1.486.681,46

Πωλόςεισ&μειώςεισ

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποςβϋςεισ χρόςησ

-234.277,36

-4.368,00

-3.166,67

-241.812,03

0,00
1.447.709,98

0,00
19.971,48

0,00
276.672,99

0,00
1.744.354,45

-234.277,36

-4.368,00

-260.839,66

-499.485,02

1.213.432,62

15.603,48

15.833,33

1.244.869,43

Προςθόκεσ& βελτιώςεισ

Μειώςεισ αποςβεςθϋντων
Λογιςτικό αξύα την 31/12/2019
υςςωρευμϋνεσ αποςβϋςεισ
Καθαρό Λογιςτικό αξύα την 31
Δεκεμβρύου 2019
6.4 Δϊνεια και απαιτόςεισ

Σα δϊνεια και οι χρηματοοικονομικϋσ απαιτόςεισ τησ εταιρεύασ αφορούν κυρύωσ εγγυόςεισ
ενοικύων και παροχών τρύτων και αναλύονται ωσ ακολούθωσ :

Δοςμϋνεσ εγγυόςεισ
Σύνολο

31/12/2019
16.519,60
16.519,60

31/12/2018
16.519,60
16.519,60

6.5 Αποθϋματα
Σο ςύνολο των αποθεμϊτων τησ εταιρεύασ αποτελεύται από αναλώςιμα ιατρικϊ και φαρμακευτικϊ
υλικϊ και αναλύεται ωσ εξόσ:
31/12/2019
Αναλώςιμα Τλικϊ
Σύνολο

31/12/2018

376.871,18

341.549,22

376.871,18

341.549,22

6.6 Εμπορικϋσ απαιτόςεισ
Οι πελϊτεσ και οι λοιπϋσ εμπορικϋσ απαιτόςεισ τησ εταιρεύασ αναλύονται ωσ εξόσ:
31/12/2019
Πελϊτεσ
Πελϊτεσ ςυνδεμϋνεσ επιχειρόςεισ
Πελϊτεσ Ν.Π.Δ.Δ.
Μεύον: Προβλϋψεισ εκπτώςεων πωλόςεων ςε Ν.Π.Δ.Δ.
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31/12/2018

2.209.673,58

1.957.931,01

34.874,64

32.716,51

1.330.720,17

4.238.762,07

-2.113.052,87

-2.664.826,22
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Δεδουλευμϋνα ϋςοδα περιόδου

53.084,82

21.964,36

Παρακρατημϋνοι φόροι πωλόςεων, προ εκκαθϊριςησ

-6.147,29

-6.147,81

Απαιτόςεισ από πιςτωτικϋσ κϊρτεσ

33.447,24

35.884,18

298.665,51

298.665,51

Γραμμϊτια ειςπρακτϋα

25.031,52

23.681,72

Γραμμϊτια ειςπρακτϋα ςε καθυςτϋρηςη

94.102,51

94.102,51

0,00

0,00

-1.541.657,85

-1.541.657,85

418.741,98

2.491.075,99

Επιςφαλεύσ & επύδικοι πελϊτεσ & χρεώςτεσ

Επιταγϋσ ειςπρακτϋεσ (μεταχρονολογημϋνεσ)
Μεύον: Προβλϋψεισ πελατών
Σύνολο
6.7 Λοιπϋσ Απαιτόςεισ
Οι λοιπϋσ απαιτόςεισ τησ εταιρεύασ αναλύονται ωσ εξόσ:

31/12/2019
Προκαταβολϋσ και δϊνεια ςτο προςωπικό
Ελληνικό Δημόςιο επιςτρεφόμενοσ φόροσ τρϋχουςασ χρόςησ
Λοιπού χρεώςτεσ διϊφοροι
Προςωπικό λογαριαςμού προσ απόδοςη
Προπληρωμϋνα ϋξοδα
Σύνολο

31/12/2018

29.144,81

35.955,04

667.691,36

843.430,35

46.619,88

62.578,12

762,50

1.240,00

34.645,25

24.822,51

778.863,80

968.026,02

6.8 Σαμειακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα
Σα διαθϋςιμα αντιπροςωπεύουν μετρητϊ καθώσ και τραπεζικϋσ καταθϋςεισ διαθϋςιμεσ ςε πρώτη
ζότηςη και αναλύονται ωσ εξόσ:

Μετρητϊ ςτο ταμεύο
Καταθϋςεισ όψεωσ & προθεςμύασ
Σύνολο

31/12/2019
1.973,82
3.836.246,49
3.838.220,31

31/12/2018
2.554,80
2.201.428,14
2.203.982,94

6.9 Καταβλημϋνα κεφϊλαια
Σο κατϊ την ύδρυςη τησ εταιρύασ μετοχικό κεφϊλαιο τησ εταιρεύασ, καταβλητϋο με ειςφορϋσ ςε
εύδοσ και μετρητϊ (ςύμφωνα με όςα αναλυτικϊ εκτύθενται ςτο ϊρθρο 39 του ιδρυτικού
καταςτατικού εγγρϊφου τησ εταιρύασ που περιλαμβϊνεται ςτην υπ’ αριθ. 37140/1977
ςυμβολαιογραφικό πρϊξη του ςυμβολαιογρϊφου Θεςςαλονύκησ Κων/νου Βαρϊνου περύ
ςυςτϊςεωσ Ανωνύμου Εταιρύασ κατϊ μετατροπό υφιςταμϋνησ ομορρύθμου εταιρύασ) ορύςθηκε ςε
τριϊντα οκτώ εκατομμύρια δραχμϋσ (38.000.000 δρχ.), διαιρούμενο ςε τριϊντα οκτώ χιλιϊδεσ
(38.000) μετοχϋσ ονομαςτικόσ αξύασ χιλύων δραχμών (1.000 δρχ.) εκϊςτη.
Μετϊ από τη μετατροπό του ςε ευρώ, αυξόςεισ και μεταβολϋσ το μετοχικό κεφϊλαιο τησ εταιρεύασ
ανϋρχεται ςτο ποςό του ενόσ εκατομμυρύου επτακοςύων ενενόντα τεςςϊρων χιλιϊδων επτακοςύων
δύο(1.794.702,00) ευρώ, διαιρούμενο ςε πεντακόςιεσ δϋκαοχτώ χιλιϊδεσ επτακόςιεσ (518.700)
ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, ονομαςτικόσ αξύασ τριών ευρώ και ςαρϊντα ϋξι λεπτών (3,46 €) η κϊθε μύα.
Σο μετοχικό κεφϊλαιο και η διαφορϊ υπϋρ το ϊρτιο τησ εταιρεύασ αναλύεται ωσ εξόσ:
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Τπόλοιπο 31/12/2017
Έκδοςη Νϋων Μετοχών
Τπόλοιπο 31/12/2018
Έκδοςη Νϋων Μετοχών
Μεύωςη Μετοχών
Τπόλοιπο 31/12/2019

Αριθμόσ
μετοχών
418.700
100.000
518.700
724.300
-724.300
518.700

Μετοχικό
Κεφϊλαιο
1.448.702,00
346.000,00
1.794.702,00
2.506.078,00
-2.506.078,00
1.794.702,00

Τπϋρ το ϊρτιο
6.128.369,81
5.654.000,00
11.782.369,81
-2.506.078,00
0,00
9.276.291,81

ύνολο
7.577.071,81
6.000.000,00
13.577.071,81
0,00
-2.506.078,00
11.070.993,81

Με την από 10-12-2019 απόφαςη τησ Έκτακτησ Γενικόσ υνϋλευςησ των Μετόχων τησ εταιρεύασ
αυξόθηκε το μετοχικό κεφϊλαιο 2.506.078,00€ με την ϋκδοςη 724.300 μετοχών ονομαςτικόσ αξύασ
3,46 € η κϊθεμύα με ιςόποςη κεφαλαιοπούηςη Διαφορϊσ υπϋρ
το Άρτιο. (ΓΕΜΗ
1896323/2.1.2020)
Με την από 11-12-2019 απόφαςη τησ Έκτακτησ Γενικόσ υνϋλευςησ των Μετόχων τησ εταιρεύασ
μειώθηκε το μετοχικό κεφϊλαιο 2.506.078,00€ € με ακύρωςη 724.300 μετοχών ονομαςτικόσ
αξύασ 3,46 € .(ΓΕΜΗ 1896354/2.1.2020)
Κεφαλαιακέσ απαιτήςεισ που επιβάλλονται από εξωτερικούσ παράγοντεσ
Από τισ διατϊξεισ τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ με εφαρμογό από 1η Ιανουαρύου 2019 , (ϊρθρο 119
παρ. 4 του Νόμου 4548/2018 όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 57 του Νόμου 4609/2019 και
το ϊρθρο 121 παρ.2 του Νόμου 4548/2018 προβλϋπεται
ε περύπτωςη που το ςύνολο των ιδύων κεφαλαύων τησ εταιρεύασ γύνει κατώτερο από το μιςό
(1/2) του κεφαλαύου, το διοικητικό ςυμβούλιο υποχρεούται να ςυγκαλϋςει τη γενικό ςυνϋλευςη,
μϋςα ςε προθεςμύα ϋξι (6) μηνών από τη λόξη τησ χρόςησ, με θϋμα τη λύςη τησ εταιρεύασ ό την
υιοθϋτηςη ϊλλου μϋτρου. Σην ύδια υποχρϋωςη ϋχουν οι ελεγκτϋσ τησ εταιρεύασ, αν το Διοικητικό
υμβούλιο δεν προβαύνει ςτη ςύγκληςη εντόσ τησ παραπϊνω προθεςμύασ.
Η Εταιρεύα καλύπτει τισ ωσ ϊνω κεφαλαιακϋσ απαιτόςεισ τησ νομοθεςύασ.
6.10 Αποθεματικϊ νόμων ό καταςτατικού
Σακτικό
Αποθεματικό
Υπόλοιπο 31/12/2017
Μεταβολϋσ
Υπόλοιπο 31/12/2018
Μεταβολϋσ
Υπόλοιπο 31/12/2019

14.146,86
14.146,86
14.146,86

ύνολο
14.146,86
14.146,86
14.146,86

Σο τακτικό αποθεματικό υπολογύζεται υποχρεωτικϊ ςε ετόςια βϊςη με ποςοςτό 5% επύ των
καθαρών κερδών τησ χρόςησ, μϋχρι του 1/3 του Μετοχικού Κεφαλαύου και προορύζεται να καλύψει
μελλοντικϋσ ζημιϋσ.
6.11 Προβλϋψεισ για παροχϋσ ςε εργαζόμενουσ
(α) Κρατικϊ Αςφαλιςτικϊ Προγρϊμματα:Οι ειςφορϋσ τησ Εταιρεύασ προσ τα αςφαλιςτικϊ
ταμεύα για τη χρόςη που ϋληξε την 31η Δεκεμβρύου 2019 καταχωρόθηκαν ςτα ϋξοδα τησ
τρϋχουςασ χρόςησ.
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(β) Αποζημύωςη προςωπικού λόγω ςυνταξιοδότηςησ: ύμφωνα με την ελληνικό εργατικό
νομοθεςύα οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημύωςη ςτην περύπτωςη απόλυςησ ό ςυνταξιοδότηςόσ
τουσ, το ύψοσ τησ οπούασ ποικύλει ανϊλογα με τον μιςθό, τα ϋτη υπηρεςύασ και τον τρόπο τησ
αποχώρηςησ (απόλυςη ό ςυνταξιοδότηςη) του εργαζομϋνου. Τπϊλληλοι που παραιτούνται ό
απολύονται αιτιολογημϋνα δεν δικαιούνται αποζημύωςη. Η πληρωτϋα αποζημύωςη ςε περύπτωςη
ςυνταξιοδότηςησ ιςούται με το 40% τησ αποζημύωςησ που θα όταν πληρωτϋα ςε περύπτωςη
αναύτιασ απόλυςησ. την Ελλϊδα, ςύμφωνα με την τοπικό πρακτικό, αυτϊ τα προγρϊμματα δεν
χρηματοδοτούνται. Η Εταιρεύα χρεώνει ςτα αποτελϋςματα τισ δεδουλευμϋνεσ παροχϋσ ςε κϊθε
περύοδο, με αντύςτοιχη αύξηςη τησ ςυνταξιοδοτικόσ υποχρϋωςησ. Οι πληρωμϋσ παροχών που
διενεργούνται ςτουσ ςυνταξιοδοτούμενουσ κϊθε περύοδο χρεώνονται ϋναντι αυτόσ τησ
υποχρϋωςησ. HΕταιρεύα αναγνωρύζει ωσ υποχρϋωςη παροχών προςωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεςύα την παρούςα αξύα τησ νομικόσ δϋςμευςησ που ϋχει αναλϊβει για την καταβολό εφϊπαξ
αποζημιώςεωσ ςτο προςωπικό που αποχωρεύ λόγω ςυνταξιοδοτόςεωσ. Η ςχετικό υποχρϋωςη
υπολογύςτηκε κατόπιν αναλογιςτικόσ μελϋτησ.
Η ςχετικό υποχρϋωςη τησ Εταιρεύασ και οι κύριεσ αναλογιςτικϋσ παραδοχϋσ που
χρηςιμοποιόθηκαν ϋχουν ωσ εξόσ:
31/12/2019
Τποχρεώςεισ για :
Παροχϋσ προςωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεςύα
Σύνολο

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικϋσ αυξόςεισμιςθών
Πληθωριςμόσ
Μιςθολογικόόριο
Πλόθοσμιςθών

2019
1,15%
0,80%
0,80%
ΝΑΙ
14

243.592,42
243.592,42

31/12/2018
158.500,80
158.500,80

2018
1,70%
0,80%
0,80%
ΝΑΙ
14

Κατϊςταςη Αποτελεςμϊτων
α. Κόςτοστρϋχουςασ υπηρεςύασ
β. Δαπϊνητόκου
Δαπϊνη προσ καταχώρηςη ςτην κατϊςταςη
αποτελεςμϊτων (α)+(β)
γ. Καθαρό αναλογιςτικό κϋρδοσ ό (ζημύα) καταχωρημϋνο ςτο ϋτοσ

31/12/2019 31/12/2018
5.079,22
48.068,10
2.691,42
6.098,47
7.770,64

54.166,57

-77.503,95

184.354,14

Μεταβολϋσ ςτην καθαρό υποχρϋωςη την καταχωρημϋνη ςτον ιςολογιςμό, που γνωςτοποιούνται
ςύμφωνα με την παρϊγραφο IAS 19R:
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31/12/2019

31/12/2018

158.500,80

341.106,70

7.770,64

54.166,57

-77.503,95

184.354,14

0,00

50.114,86

182,97
243.592,42

2.303,47

α. Καθαρό υποχρϋωςη προσ καταχώρηςη ςτον ιςολογιςμό την 1η
Ιανουαρύου
β. Δαπϊνη προσ καταχώρηςη ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων
Μεύον :
γ. Αναλογιςτικό κϋρδοσ ό ζημύα καταχωρημϋνο ςτην καθαρό θϋςη
δ. Παροχϋσ πληρωθεύςεσ εντόσ του τρϋχοντοσ ϋτουσ
ε. Κόςτοσ μεταφορϊσ προςωπικού
Καθαρό υποχρϋωςη προσ καταχώρηςη ςτον ιςολογιςμό την
31.12 (α)+(β)-(γ)-(δ)

158.500,80

6.12 Δϊνεια
Οι μακροπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ τησ Εταιρεύασ εύναι οι παρακϊτω:
31/12/2019

31/12/2018

Μακροπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ Δϊνεια
Τποχρεώςεισ ςυμβϊςεων χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ
Τποχρεώςεισ ςυμβϊςεων δικαιωμϊτων χρόςησ
Σύνολο

1.251.159,09

0,00

-224.764,02

0,00

1.026.395,07

0,00

Οι βραχυπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ τησ εταιρεύασ εύναι οι παρακϊτω:
31/12/2019
Βραχυπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ
Σραπεζικϊ Δϊνεια
Βραχυπρόθεςμο μϋροσ μακροπρόθεςμων Τποχρεώςεων
Μιςθώματα δικαιωμϊτων χρόςησ πληρωτϋα ςτην επόμενη
χρόςη
ύνολο Μακροπρόθεςμων & Βραχυπρόθεςμων δανεύων

31/12/2018

2.009.027,78

3.453.058,09

224.764.02

6.600,01

3.260.186,87

2.043.058,09

6.13 Αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ/υποχρεώςεισ
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικϋσ απαιτόςεισ/υποχρεώςεισ όπωσ προκύπτουν από τισ ςχετικϋσ
προςωρινϋσ φορολογικϋσ διαφορϋσ ϋχουν ωσ εξόσ:
31/12/2019
Απαιτόςεισ

Τποχρεώςεισ

31/12/2018
Απαιτόςεισ

Τποχρεώςεισ

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Εδαφικϋσ εκτϊςεισ
Κτύρια & εγκαταςτϊςεισ κτιρύων
Μηχανόματα & Σεχνικϋσ
εγκαταςτϊςεισ

0,00

1.035.704,06

0,00

1.078.858,40

32.043,38

606.229,04

221.495,73

818.209,63

645.586,29

663.216,05

974.664,08

1.034.864,91
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Μεταφορικϊ μϋςα

10.675,84

10.675,84

13.861,42

13.861,33

298,37

2.611,60

124.311,75

129.008,79

87.095,94

382.216,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.462,20

0,00

285.355,02

245.729,83

246.334,82

0,00

0,00

0,00

53.943,36

0,00

447.945,42

448.005,90

1.134.440,20

2.700.653,20

2.067.633,42

3.768.538,79

Έπιπλα & Λοιπόσ εξοπλιςμόσ
Άυλα ςτοιχεύα
Κυκλοφοριακά Περιουςιακά Στοιχεία
Προβλϋψεισ απαιτόςεων
Μακροπρόθεςμεσ Υποχρεώςεισ
Προβλϋψεισ προςωπικού
Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
Βραχυπρόθεςμεσ Υποχρεώςεισ
Λοιπϋσ υποχρεώςεισ
ύνολο
Τπόλοιπο υποχρϋωςησ

-1.566.213,00

-1.700.905,37

ύμφωνα με την ελληνικό φορολογικό νομοθεςύα που ύςχυε μϋχρι το 2018, ο φορολογικόσ
ςυντελεςτόσ ανερχόταν ςε 28% για τη χρόςη 2019 και 29% για την χρόςη 2018. Εντόσ του 2019
ψηφύςτηκε καινούργιοσ φορολογικόσ νόμοσ (Ν. 4646/2019) βϊςει του οπούου διαφοροποιεύται ο
φορολογικόσ ςυντελεςτόσ ςτο 24% με ϊμεςη ιςχύ εντόσ του 2019.
6.14 Εμπορικϋσ υποχρεώςεισ
Σα υπόλοιπα των προμηθευτών και των λοιπών ςυναφών υποχρεώςεων τησ εταιρεύασ αναλύεται
ωσ εξόσ:
31/12/2019
31/12/2018
Εμπορικού προμηθευτϋσ

1.457.724,12

1.472.332,55

11.764,64

10.251,53

Λοιπού προμηθευτϋσ

124,32

0,00

Επιταγϋσ πληρωτϋεσ

124.345,08

186.085,11

1.593.958,16

1.668.669,19

Προμηθευτϋσ ςυνδεμϋνεσ επιχειρόςεισ

Σύνολο
6.15 Λοιπού φόροι και τϋλη

Oι λοιπού φόροι και τϋλη τησ εταιρεύασ που αφορούν ϊμεςουσ, ϋμμεςουσ και πληρωτϋουσ
αναλύονται ωσ εξόσ:
31/12/2019
Υ.Π.Α.
Υόροι-τϋλη αμοιβών προςωπικού
Υόροι αμοιβών τρύτων
Λοιπού φόροι-τϋλη
Σύνολο

31/12/2018

154.771,02

140.113,12

60.704,34
31.254,64
328,68
247.058,68

57.150,58
31.500,72
644,53
229.408,95

6.16 Λοιπϋσ υποχρεώςεισ
Οι λοιπϋσ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ τησ εταιρεύασ αναλύονται ωσ εξόσ:
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31/12/2019
Αποδοχϋσ προςωπικού πληρωτϋεσ

5.146,67

21.498,50

310,00

260,00

2.506.078,00

0,00

31.643,83

124.865,70

2.543.178,50

146.624,20

Δικαιούχοι αμοιβών
Μϋτοχοι – επιςτροφό κεφαλαύου
Λοιπϋσ υποχρεώςεισ
Σύνολο

31/12/2018

6.17 Έξοδα χρόςεωσ δουλευμϋνα
Σα ϋξοδα αφορούν ςε δουλευμϋνο μϋροσ εξόδων ςυντόρηςησ, ηλεκτριςμού, τηλεφωνικών,
κοινοχρόςτων και τόκων.
31/12/2019
24.485,92
24.485,92

Έξοδα χρόςεωσ δουλευμϋνα
Σύνολο

31/12/2018
28.654,49
28.654,49

6.18 Κύκλοσ εργαςιών(καθαρόσ)
Ακολουθεύ ανϊλυςη των πωλόςεων υπηρεςιών & λοιπών αποθεμϊτων τησ εταιρεύασ:

Έςοδα (Κύκλοσ εργαςιών)
Rebate&Clawback

31/12/2019
15.434.522,79
-2.507.648,69

31/12/2018
15.089.135,50
-3.024.134,02

Σύνολο

12.926.874,10

12.065.001,48

Οι πωλόςεισ τησ εταιρεύασ αφορούν κατϊ κύριο λόγο παροχό νοςηλευτικών υπηρεςιών και
διαγνωςτικών πρϊξεων τησ κλινικόσ.
6.19 Κόςτοσ πωλόςεων, ϋξοδα διούκηςησ, ϋξοδα διϊθεςησ
Σα ϋξοδα κατϊ λειτουργύα τησ εταιρεύασ ϋχουν ωσ εξόσ:
31/12/2019
Κόςτοσ πωλόςεων
Έξοδα διούκηςησ
Έξοδα διϊθεςησ
Ζημύεσ από πώληςη ςυμμετοχών & χρεογρϊφων
Φρεωςτικού τόκοι και ςυναφό ϋξοδα
Σύνολο

31/12/2018

10.663.100,40
1.061.018,17

10.788.418,39
1.060.784,54

351.942,74
0,00
162.787,88
12.238.849,19

177.901,35
0,00
329.476,30
12.356.580,58

Σα ϋξοδα κατ’ εύδοσ δαπϊνησ τησ εταιρεύασ ϋχουν ωσ εξόσ:
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31/12/2019
Αναλώςεισ υλικών & αποθεμϊτων

31/12/2018

2.069.856,31

1.990.599,64

-107.438,64

-107.438,64

Αμοιβϋσ & ϋξοδα προςωπικού
Αμοιβϋσ & ϋξοδα τρύτων

4.560.015,66
1.652.793,28

4.532.907,97
1.408.160,38

Παροχϋσ τρύτων
Υόροι & τϋλη

1.211.539,12
278.047,23

1.503.173,11
305.359,15

Διϊφορα ϋξοδα
Σόκοι και ςυναφό ϋξοδα

1.585.756,73
162.787,88

1.453.040,39
329.476,30

820.595,37
4.896,25
12.238.849,19

680.418,96
260.883,32
12.356.580,58

Μεύον: Ιδιοχρηςιμοπούηςη ακινότων

Αποςβϋςεισ
Προβλϋψεισ εκμετϊλλευςησ
Σύνολο
6.20 Λοιπϊ ςυνόθη ϋςοδα

την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται ϋςοδα που δημιουργούνται από παρεπόμενεσ
δραςτηριότητεσ εκτόσ από την λειτουργικό δραςτηριότητα τησ εταιρεύασ. Ακολουθεύ ανϊλυςη των
λοιπών εςόδων τησ εταιρεύασ:
31/12/2019
Έςοδα από παροχό υπηρεςιών ςε τρύτουσ
Σύνολο

31/12/2018

154.258,01

195.080,11

154.258,01

195.080,11

6.21Λοιπϊ ϋξοδα και ζημιϋσ
Ακολουθεύ ανϊλυςη των λοιπών εξόδων τησ εταιρεύασ:
31/12/2019
Υορολογικϊ πρόςτιμα & προςαυξόςεισ

552,40

639,66

0,00

46.007,79

6.135,67

55,32

30.040,08

46.403,12

756,20

12.166,63

37.484,35

105.272,52

Προςαυξόςεισ αςφαλιςτικών ειςφορών
Λοιπϊ ϋκτακτα & ανόργανα ϋξοδα
Λοιπϋσ ϋκτακτεσ ζημύεσ & διαγραφϋσ
Έξοδα προηγουμϋνων χρόςεων
Σύνολο

31/12/2018

6.22 Κϋρδη & ζημύεσ από διϊθεςη μη κυκλοφορούντων ςτοιχεύων
Ακολουθεύ ανϊλυςη των χρηματοοικονομικών εςόδων τησ εταιρεύασ:

Ζημύεσ από εκπούηςη μηχανημϊτων και εξοπλιςμού
Σύνολο

31/12/2019
0,66
0,66

31/12/2018
0,71
0,71

6.23 Έςοδα ςυμμετοχών και επενδύςεων
Ακολουθεύ ανϊλυςη των εςόδων ςυμμετοχών και επενδύςεων τησ εταιρεύασ:
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Έςοδα από ακύνητα (ενούκια)
Σύνολο

31/12/2019
7.800,00
7.800,00

31/12/2018
7.800,00
7.800,00

6.24 Λοιπϊ ϋςοδα και κϋρδη
Ακολουθεύ ανϊλυςη των λοιπών εςόδων και κερδών τησ εταιρεύασ:

Έκτακτα ϋςοδα
'Έςοδα προηγουμϋνων χρόςεων
Σύνολο

31/12/2019
31/12/2018
5.223,37
7.738,47
343.513,31
0,00
348.736,68
7.738,47

6.25 Πιςτωτικού τόκοι και ςυναφό ϋςοδα
Ακολουθεύ ανϊλυςη των πιςτωτικών τόκων και ςυναφό εςόδων τησ εταιρεύασ:

Σόκοι καταθϋςεων τραπεζών εςωτερικού
Λοιπού πιςτωτικούτόκοι
Σύνολο

31/12/2019
12.048,63
2.869,31
14.917,94

31/12/2018
13.227,90
3.018,05
16.245,95

6.26 Φρεωςτικού τόκοι και ςυναφό ϋξοδα
Ακολουθεύ ανϊλυςη των χρεωςτικών τόκων και ςυναφό εξόδων τησ εταιρεύασ:
31/12/2019
Σόκοι μακροπρόθεςμων υποχρεώςεων
Σόκοι & ϋξοδα βραχυπροθϋςμων υποχρεώςεων
Λοιπϊ ςυναφό με τισ χρηματοδοτόςεισ ϋξοδα
Σόκοι προβλϋψεων προςωπικού
Σύνολο

52.705,14
88.063,56
19.327,76
2.691,42
162.787,88

31/12/2018
3.018,05
300.287,24
20.072,54
6.098,47
329.476,30

6.27 Υόροσ ειςοδόματοσ
ύμφωνα με την φορολογικό νομοθεςύα για τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ ο φόροσ ειςοδόματοσ
υπολογύζεται με ςυντελεςτό 24% επύ των φορολογητϋων κερδών ςτη χρόςη 2019 ϋναντι 29%
ςτην προηγούμενη χρόςη.
Η φορολογύα ειςοδόματοσ τησ εταιρεύασ αναλύεται ωσ εξόσ :
31/12/2019
Σρϋχων φόροσ χρόςησ

31/12/2018

-93.650,12

0,00

-1.000,00

-1.600,00

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδόματοσ

116.091,42

358.129,72

ύνολο

21.441,30

356.529,72

Μη ενςωματωμϋνοι ςτο λειτουργικό κόςτοσ φόροι

7. Γνωςτοπούηςη χρηματοοικονομικών μϋςων
Σα χρηματοοικονομικϊ μϋςα ανϊ κατηγορύα διακρύνονται ςε χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ
ςτοιχεύα που αποτελούνται από επενδύςεισ ςε αμοιβαύα κεφϊλαια, πελϊτεσ, επιταγϋσ ειςπρακτϋεσ,
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ταμειακϊ διαθϋςιμα και ςε χρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ που αποτελούνται από δϊνεια,
ςυμβϊςεισ χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ, προμηθευτϋσ και λοιπϋσ χρηματοοικονομικϋσ υποχρεώςεισ.
Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019

31/12/2018

Στοιχεία Ενεργητικού
Αποτιμώμενα ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ
Κυκλοφορούντα περιουςιακά ςτοιχεία
Πελϊτεσ (ανοιχτό υπόλοιπο)
Πελϊτεσ (καλυμμϋνο με αξιόγραφα)

266.160,71
152.581,27

2.337.407,58
153.668,41

667.691,36
111.172,44
3.838.220,31

843.430,35
124.595,67
2.203.982,94

Τποχρεώςεισ από ςυμβϊςεισ χρηματοδοτικόσ
μύςθωςησ
Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ

1.026.395.07

0,00

Προμηθευτϋσ και λοιπϋσ υποχρεώςεισ
Δϊνεια
Τποχρεώςεισ από ςυμβϊςεισ χρηματοδοτικόσ
μύςθωςησ

4.647.703,38
2.009.027,78
224.764,02

2.298.434,17
3.453.058,09
6.600,01

Απαιτόςεισ από το ελληνικό δημόςιο
Λοιπϋσ απαιτόςεισ
Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα
Στοιχεία Παθητικού
Αποτιμώμενα ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ
Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ

8. Ενδεχόμενεσ Τποχρεώςεισ- Απαιτόςεισ
Η Εταιρεύα εμπλϋκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενϊγοντοσ) ςε διϊφορεσ
δικαςτικϋσ υποθϋςεισ ςτα πλαύςια τησ κανονικόσ λειτουργύασ τουσ. Η Διούκηςη καθώσ και οι
νομικού ςύμβουλοι τησ Εταιρεύασ εκτιμούν ότι όλεσ οι εκκρεμεύσ υποθϋςεισ αναμϋνεται να
διευθετηθούν χωρύσ ςημαντικϋσ αρνητικϋσ επιδρϊςεισ ςτην χρηματοοικονομικό θϋςη τησ
Εταιρεύασ ό ςτα αποτελϋςματα τησ λειτουργύασ τουσ.
Η Εταιρεύα ϋχει αςκόςει αιτόςεισ ακυρώςεωσ ςτο υμβούλιο τησ Επικρατεύασ κατϊ των ςχετικών
Τπουργικών Αποφϊςεων, ενώ ϋχει επύςησ αςκόςει προςφυγϋσ και αιτόςεισ αναςτολόσ κατϊ των
ατομικών πρϊξεων του ΕΟΠΤΤ ςτο Διοικητικό Εφετεύο Αθηνών. ημειώνεται ότι η Εταιρεύα ϋχει
όδη ςε πρώτο ςτϊδιο δικαιωθεύ με αποφϊςεισ του Διοικητικού Εφετεύου Αθηνών ςύμφωνα με τισ
οπούεσ αναςτϋλεται η ιςχύσ των ωσ ϊνω διοικητικών πρϊξεων του ΕΟΠΤΤ. Εντούτοισ οι αποφϊςεισ
θεωρούνται εκκρεμεύσ και ϋχουν παραπεμφθεύ ςτο τΕ. Η Διούκηςη τησ Εταιρεύασ με την ςύμφωνη
γνώμη των νομικών ςυμβούλων τησ, θεωρεύ ότι τελικώσ θα δικαιωθεύ, παρόλα αυτϊ με ςκοπό την
πλόρη απεικόνιςη τησ εκτιμώμενησ επύδραςησ τουσ ςτα οικονομικϊ αποτελϋςματα τησ Εταιρεύασ
και του Ομύλου, περιϋλαβε τα ανωτϋρω ποςϊ ςτισ Φρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ. Παρϊλληλα,
και για ςκοπούσ φορολογικόσ ςυμμόρφωςησ προχώρηςε ςτην ϋκδοςη των αντύςτοιχων
πιςτωτικών τιμολογύων με βϊςη τησ ϋωσ τώρα εκδοθεύςεσ από τον ΕΟΠΤΤ βεβαιώςεισ ποςών
αυτόματησ επιςτροφόσ (Clawback) και ποςών επιςτροφόσ (Rebate).
9. Τφιςτϊμενα εμπρϊγματα βϊρη
Δεν υφύςτανται.
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10. Ανϋλεγκτεσ φορολογικϊ χρόςεισ
Από τη χρόςη 2011 και εντεύθεν, οι ελληνικϋσ Ανώνυμεσ Εταιρεύεσ και οι Εταιρεύεσ Περιοριςμϋνησ
Ευθύνησ που οι ετόςιεσ οικονομικϋσ τουσ καταςτϊςεισ ελϋγχονται υποχρεωτικϊ, λαμβϊνουν
«Έκθεςη Υορολογικόσ υμμόρφωςησ», ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 82 παραγρ.5 του Ν.
2238/1994 (χρόςεισ 2011 ϋωσ 2013) και του ϊρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (χρόςεισ 2014 ϋωσ
2019) όπωσ ιςχύει.
Για τισ χρόςεισ 2011 ϋωσ και 2018 η Εταιρεύα ϋχει υπαχθεύ ςτο φορολογικό ϋλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιςτών και ϋχει λϊβει Εκθϋςεισ Υορολογικόσ υμμόρφωςησ με ςύμφωνη γνώμη χωρύσ
επιφύλαξη. Για τη χρόςη 2019 η Εταιρεύα ϋχει υπαχθεύ ςτο φορολογικό ϋλεγχο των ΟΕΛ, όπωσ
προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 65 Α του Ν. 4174/2013. Ο ϋλεγχοσ αυτόσ βρύςκεται ςε
εξϋλιξη και το ςχετικό φορολογικό πιςτοποιητικό προβλϋπεται να χορηγηθεύ μετϊ τη δημοςύευςη
των οικονομικών καταςτϊςεων χρόςησ 2019. Αν μϋχρι την ολοκλόρωςη του φορολογικού ελϋγχου
προκύψουν πρόςθετεσ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ εκτιμούμε ότι αυτϋσ δεν θα αςκόςουν ουςιώδη
επύδραςη ςτισ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ.
ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 26 του Ν. 4174/2013, οι φορολογικϋσ αρχϋσ δύνανται να
διενεργόςουν φορολογικό ϋλεγχο των χρόςεων για τισ οπούεσ δεν ϋχει παρϋλθει το δικαύωμα του
Δημοςύου να επιβϊλλει φόρουσ. Η εταιρεύα δεν ϋχει ελεγχθεύ φορολογικϊ για τισ χρόςεισ 2014 ϋωσ
2019 και δεν ϋχει λϊβει κϊποια εντολό ελϋγχου μϋχρι ςόμερα από τισ φορολογικϋσ αρχϋσ, ωσ εκ
τούτου οι φορολογικϋσ υποχρεώςεισ τησ για τισ προαναφερόμενεσ χρόςεισ δεν ϋχουν καταςτεύ
οριςτικϋσ. Η εκτύμηςό τησ Εταιρεύασ εύναι ότι τυχόν πρόςθετοι φόροι και προςαυξόςεισ που
ενδεχομϋνωσ προκύψουν δε θα ϋχουν ςημαντικό επύδραςη ςτην χρηματοοικονομικό θϋςη, τα
αποτελϋςματα και τισ ταμειακϋσ ροϋσ τησ Εταιρεύασ. ημειώνεται ότι την 31 Δεκεμβρύου 2019
παραγρϊφηκαν οι χρόςεισ ϋωσ την 31 Δεκεμβρύου 2013 ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 1
ϊρθρου 36 Ν.4174/2013 με τισ εξαιρϋςεισ που προβλϋπονται από την κεύμενη νομοθεςύα για
παρϊταςη του δικαιώματοσ τησ Υορολογικόσ Διούκηςησ για ϋκδοςη πρϊξησ διοικητικού,
εκτιμώμενου ό διορθωτικού προςδιοριςμού φόρου ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ .
11. Αριθμόσ του απαςχολούμενου προςωπικού
Ο αριθμόσ του απαςχολούμενου προςωπικού τησ εταιρεύασ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασςτο
τϋλοσ τησ τρϋχουςασ χρόςησ ανερχόταν ςε 232ϊτομα ϋναντι 221ατόμων ςτο τϋλοσ τησ
προηγούμενη χρόςησ.
12. υναλλαγϋσ με ςυνδεμϋνα μϋρη
Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ εταιρεύασ περιλαμβϊνονται ςτισ ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ
καταςτϊςεισ τησ «ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΪΑΣΡΕΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», η οπούα
κατϋχει το 100% του μετοχικού κεφαλαύου τησ μητρικόσ εταιρεύασ «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε. - ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ», η οπούα ςυμμετϋχει
κατϊ 100% ςτο μετοχικό κεφϊλαιο τησ εταιρεύασ.
Σα ποςϊ των αγορών και των πωλόςεων παροχόσ υπηρεςύασ τησ εταιρεύασ από και προσ τα
ςυνδεδεμϋνα μϋρη όπωσ αυτϊ ορύζονται από το Δ.Λ.Π. 24, καθώσ και τα υπόλοιπα των απαιτόςεων
και των υποχρεώςεων των ςυνδεδεμϋνων εταιρειών ϋχουν ωσ εξόσ :
ποςϊ ςε ευρώ
Πωλόςεισ
ςε ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
ςε Λοιπϊ υνδεδεμϋνα Μϋρη
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31/12/2019
395.507,36
246,14

31/12/2018
343.772,70
2.645,11
59

Αγορϋσ
από ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
157.444,83
από Λοιπϊ υνδεδεμϋνα Μϋρη
28.944,76
Τπόλοιπα τϋλουσ χρόςησ που προϋρχονται από πωλόςεισ υπηρεςιών
Απαιτόςεισ
από ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
34.874,64
από Λοιπϊ υνδεδεμϋνα Μϋρη

119.864,42
28.847,78

32.716,51

3.557,55

3.271,54

ςε ςυγγενεύσ εταιρεύεσ

11.764,64

10.251,53

ςε Λοιπϊ υνδεδεμϋνα Μϋρη

19.560,53

400,00

Τποχρεώςεισ

Οι ανωτϋρω ςυναλλαγϋσ ϋγιναν με βϊςη εμπορικούσ όρουσ τησ αγορϊσ.
τον πιο κϊτω πύνακα εμφανύζονται οι ςυνολικϋσ αμοιβϋσ που ϋλαβαν τα μϋλη του Διοικητικού
υμβουλύου ςτην τρϋχουςα χρόςη 2019 και ςτην προηγούμενη χρόςη 2018.
2019
Αμοιβϋσ & παροχϋσ ςε μϋλη Δ..

141.840,00

2018
141.840,00

13. Γεγονότα μετϊ την ημερομηνύα του Ιςολογιςμού
Κύνδυνοσ διϊδοςησ του κορωνοώού
τισ 31 Δεκεμβρύου 2019, ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγεύασ (ΠΟΤ) ενημερώθηκε για τον εντοπιςμό
περιοριςμϋνων περιπτώςεων πνευμονύασ, ϊγνωςτησ αιτύασ, ςτο Wuhan, Hubei. τισ 7 Ιανουαρύου
2020, οι κινεζικϋσ αρχϋσ προςδιόριςαν ωσ την αιτύα ϋναν νϋο τύπο κορωνοώού (COVID-19). Σα
πρώτα κρούςματα COVID-19 επιβεβαιώθηκαν ςτο Φονγκ Κονγκ ςτισ 23 Ιανουαρύου 2020. Από τισ
31 Δεκεμβρύου 2019, η ανϊπτυξη και εξϊπλωςη του COVID-19 ϋχει οδηγόςει ςτην εμφϊνιςη
πλόθουσ ςυναφών γεγονότων. Σον Μϊρτιο 2020 ο ΠΟΤ κόρυξε τον COVID-19 πανδημύα.
Η Εταιρεύα παρακολουθεύ με προςοχό τα γεγονότα ςχετικϊ με την εξϊπλωςη του κορωνοώού,
προκειμϋνου να προςαρμοςτεύ ςτισ ειδικϋσ ςυνθόκεσ που προκύπτουν αποκλειςτικϊ για τη
θεραπεύα και περιοριςμό τησ εξϊπλωςησ του κορωνοώού COVID19. Η Εταιρεύα, ευθυγραμμιζόμενη
με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΤ και των λοιπών αρμόδιων αρχών, ϋχει όδη εκπονόςει και θϋςει ςε
πλόρη εφαρμογό ϋνα ςχϋδιο διαςφϊλιςησ τησ επιχειρηςιακόσ ςυνϋχειασ. Έχει θεςπύςει και
διατηρεύ ςαφό εςωτερικϊ και εξωτερικϊ πρωτόκολλα για την τακτικό αλλϊ και επεύγουςα
επικοινωνύα με τουσ εργαζόμενουσ και ϊλλουσ βαςικούσ ενδιαφερόμενουσ φορεύσ.
Εφαρμόζονται, όπου εύναι δυνατό, ςυςτόματα για απομακρυςμϋνη εργαςύα (τηλεργαςύα). Έχει
τεθεύ επύςησ ςε εφαρμογό πρόςθετοσ ςχεδιαςμόσ ανθρώπινου δυναμικού ςχετικϊ με το
προςωπικό που εκτελεύ λειτουργύεσ κρύςιμεσ για την επιχειρηςιακό ςυνϋχεια προκειμϋνου να
ελαχιςτοποιηθεύ ο κύνδυνοσ διακοπόσ λειτουργύασ.
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Κϊθε πιθανό επύπτωςη ςτα αποτελϋςματϊ τησ Εταιρεύασ θα εξαρτηθεύ, ςε μεγϊλο βαθμό, από τισ
ςυνεχιζόμενεσ εξελύξεισ, ςχεδόν όλεσ από τισ οπούεσ εύναι πϋρα από τον ϋλεγχό τησ. Η απόφαςη των
ελληνικών αρχών να εφαρμόςουν ϋκτακτα μϋτρα δημόςιασ υγεύασ, αν και προςωρινόσ φύςησ,
μπορεύ να ςυνεχιςτεύ και να αυξηθεύ ανϊλογα με τισ εξελύξεισ ςτην επιδημύα του ιού.
Κατϊ ςυνϋπεια, οι οικονομικϋσ επιπτώςεισ που ςχετύζονται με την επιδημύα του COVID-19 δεν
μπορεύ να εκτιμηθούν αξιόπιςτα και εύλογα επύ του παρόντοσ. Ο αντύκτυποσ τησ πανδημύασ
COVID-19 αποτελεύ μη διορθωτικό γεγονόσ για τισ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ χρόςησ
που ϋληξε την 31η Δεκεμβρύου 2019.
Εκλογό νϋου μϋλουσ του Διοικητικού υμβουλύου ςε αντικατϊςταςη του αποβιώςαντοσ Προϋδρου
του.
Με το από 29/04/2020 Πρακτικό του Διοικητικού υμβουλύου τησ Εταιρύασ (Γ.Ε.ΜΗ. Αριθμ.Πρωτ.
1978840/27.5.20) αποφαςύςτηκε η εκλογό νϋου μϋλουσ του Διοικητικού υμβουλύου τησ εταιρεύασ
και ςυγκεκριμϋνα ο Λϊμπροσ Υ. Μϊκκασ ςε αντικατϊςταςη του αποβιώςαντοσ Προϋδρου
Ευϊγγελου Γ. πανού για τον υπόλοιπο χρόνο τησ θητεύασ του Διοικητικού υμβουλύου (ϋωσ
19.10.21), το οπούο ςυγκροτόθηκε ςε ςώμα . Η εκλογό του ωσ ϊνω μϋλουσ θα τεθεύ για ϋγκριςη
ςτην Γενικό υνϋλευςη των μετόχων τησ εταιρεύασ.
Η Εταιρεύα παραμϋνει προςηλωμϋνη ςτο ςτρατηγικό τησ ςτόχο που εύναι η λειτουργικό ανϊπτυξό
τησ.
Θεςςαλονύκη, 27 Αυγούςτου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ..

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

……………………………..
Γεώργιοσ πανόσ
Α.Δ.Σ. ΑΜ 173798

………………………………..
Αθανϊςιοσ Αμπατζόγλου
Α.Δ.Σ. ΑΚ 269640

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ
……………………….
Αρετό Μανούκα
Α.Δ.Σ. Ν 436742
Αρ. Αδεύασ O.E.E. 0010353 - Α' Σϊξησ
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