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Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2013  

(01/01-31/12/2013) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30 Μαϊου 
2014. 
 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Το Μέλος του Δ.Σ. Ο Λογιστής 

   

   

   

Ελισάβετ Ρεκούτη 
ΑΔΤ ΑΚ 066352 

Παναγιώτης Ρεκούτης 
ΑΔΤ  Χ 083273    

Γεώργιος Μπαραμπούτης 
ΑΔΤ ΑΒ 532832   
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 
εταιρικής χρήσης 1.1.2013-31.12.2013 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας υποβάλλουμε  την Ετήσια Έκθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου  της χρήσεως 01/01-31/12/2013 και σας παρουσιάζουμε τη 
δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2013 καθώς και τους προβλεπόμενους από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στόχους και προοπτικές. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για τη 
χρήση του 2013, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους 
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά την οικονομική χρήση του 2014 και 
παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και 
συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. 

 

(Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

1. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων για την χρήση 01.01-31.12.2013 

Η Εταιρεία στηριζόμενη στην εφαρμογή επιτυχημένης στρατηγικής διατήρησε τη θέση της στη 
διάθεση ορθοπεδικών ειδών, οδοντιατρικών ειδών και αναλωσίμων οδοντοτεχνικών εργαστηρίων. 

Παρακάτω παρατίθενται τα κυριότερα γεγονότα τα οποία επέδρασαν σημαντικά στην πορεία και 
στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά τη χρήση 2013. 

Η Διοίκηση της εταιρείας κατά τη χρήση του 2013 αποφάσισε να εφαρμόσει για την κλειόμενη 
χρήση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).  

Βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής των ΔΠΧΑ είναι η αποτίμηση και απεικόνιση της εταιρείας 
επί της αρχής της εύλογης αξίας. Επίσης παρέχεται στη Διοίκηση η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 
εναλλακτικών λογιστικών μεθόδων, ανάλογα με το ποια αρμόζει καλύτερα στην εταιρεία. Με την 
καθιέρωση και εφαρμογή των ΔΠΧΑ η καταγραφή και απεικόνιση της περιουσίας της εταιρείας 
τείνει προς την αντικειμενικότερη παρουσίασή της. Η εφαρμογή των ΔΠΧΑ από την Εταιρεία 
παρέχει στους πιστωτές, τους αναλυτές αλλά και σε όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές καλύτερη 
και πρόσθετη πληροφόρηση. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», διότι αναφέρονται στην περίοδο που καλύπτεται από τις 
πρώτες ΔΠΧΑ οικονομικές καταστάσεις για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 1 και των άλλων σχετικών προτύπων, η Εταιρεία 
εφάρμοσε τα πρότυπα που ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου 2013 στα οικονομικά στοιχεία από 1η 
Ιανουαρίου 2012.  

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονταν σύμφωνα με τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές 
Λογιστικές Αρχές («ΕΓΠΛΑ») έως την 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι ΕΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποια 
σημεία από τα ΔΠΧΑ. Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση τροποποίησε 
κάποιες από τις μεθόδους λογιστικής αποτίμησης που χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τις ΕΓΠΛΑ 
ώστε να συνάδουν με τα ΔΠΧΑ. Τα στοιχεία του 2012 παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένα βάσει 
των τροποποιήσεων αυτών. 
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2. Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών  

 

1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

Τα ενσώματα πάγια της εταιρείας την 31.12.2013 ανέρχονταν σε 13.348,60 ευρώ και αντιστοιχούν 
στο 0,07% του συνολικού ενεργητικού της εταιρείας έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που 
ήταν 24.342,70 και αντιστοιχούσαν στο 0,14% του συνολικού ενεργητικού της εταιρείας .Η μείωση 
που αντιστοιχεί ανάμεσα στις 2 χρήσεις ανέρχεται στο 45,16%.Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν 
σημειώθηκε ουδεμία  μεταβολή.   

2. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις . 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις την 31.12.2013 ανήλθαν σε  4.576.986,38 ευρώ 
έναντι  9.516.644,94 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση που σημειώθηκε αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 52,1% έναντι της χρήσης του 2012. 

3.       Χρηματικά Διαθέσιμα-Επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας την  31.12.2013 ανήλθαν στο ποσό των 8.718.755,10 έναντι 
των 3.202.211,53 της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση που αντιστοιχεί ανάμεσα στις 2 χρήσεις 
ανέρχεται στο 172,27%.Τα χρεόγραφα αποτιμήθηκαν με 31.12.2013  και η αξία  τους ανέρχεται 
στο ποσό των 2.399.627,66 έναντι 1.927.790,95 της προηγούμενης χρήσης καταγράφοντας  
αύξηση 24,48%.      

4.  Ίδια Κεφάλαια. 

Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την ημερομηνία αυτή ανέρχονται σε € (4.184.499,45) έναντι των  
€ (6.310.172,43) της προηγούμενης χρήσεως. Από το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης 
2013 ποσό € (8.819.251,86) αφορά την απομείωση που προήλθε από αποτίμηση  σε εύλογες 
αξίες των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου  

5. Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις. 

Οι προμηθευτές και οι Λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας την 31.12.2013 ανήλθαν σε 
23.156.564,31 έναντι 23.883.547,13.Η μείωση που αντιστοιχεί είναι της τάξεως του 3,04%. 

6. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού και λοιπές 
προβλέψεις.  

Σχηματίστηκε πρόβλεψη για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο τους από την 
υπηρεσία η οποία ανέρχεται στο ποσό των 24.488,26 ευρώ έναντι των 19.199,16  το 2012 . Η 
αύξηση που αντιστοιχεί ανάμεσα στις 2 χρήσεις ανέρχεται στο 27,55%. 

7. Πωλήσεις – Κόστος Πωλήσεων 

Ο κύκλος εργασιών διατηρήθηκε σταθερός στα 3.820.665,02 ευρώ έναντι 3.822.702,35 την 
προηγούμενη χρήση. 

8. Λειτουργικά Έξοδα  

Τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα ( έξοδα διοικητικής λειτουργίας & έξοδα λειτουργίας διάθεσης ) 
ανήλθαν στο ποσό των  1.337.142,52  ευρώ έναντι 1.235.147,53 ευρώ τη χρήση του 2012. 

9.  Αποτελέσματα προ Φόρων  Χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων   

Τα Αποτελέσματα προ Φόρων  Χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων  ανήλθαν σε 
261.339,02 ευρώ έναντι 604.818,71 ευρώ το 2012. 

10.  Κέρδη προ φόρων 

Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης ανήλθαν σε  781.717,63 ευρώ  ενώ το 2012 είχαν παρουσιάσει 
ζημιές -8.712.989,54 ευρώ. 
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11. Ταμειακές Ροές 

Οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 4.627.030,30 ευρώ 
κατά τη χρήση 2013, έναντι ταμειακών εκροών – 5.402.097,82 ευρώ κατά τη χρήση 2013. Η 
αύξηση των ταμειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες οφείλεται κυρίως σε είσπραξη 
απαιτήσεων και τη θετική αποτίμηση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  

Οι ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε -51.747,13 ευρώ κατά τη χρήση 
2013, έναντι ταμειακών εισροών 1.790.286,49 ευρώ το 2012.  

Οι ταμειακές εισροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 941.260,40 ευρώ κατά τη 
χρήση 2013, έναντι ταμειακών εκροών 48,72 ευρώ  κατά τη χρήση 2012 . Η αύξηση των 
ταμειακών εισροών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες οφείλεται στις καταθέσεων των μετόχων 
έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

3. Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης  

Η  Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνεδρίασε στις 5 Φεβρουαρίου 2014 ενέκρινε την 
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 999.983,85 ευρώ  με την έκδοση 34.071 
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €29,35 έκαστης.  

  

(Β) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο, σε κίνδυνο αγοράς 
(συμπεριλαμβανομένου του συναλλαγματικού κινδύνου, του κινδύνου μεταβολής των τιμών και 
του κινδύνου επιτοκίου), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική που εφαρμόζει η 
Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων επικεντρώνεται στην αδυναμία πρόβλεψης του χρόνου 
είσπραξης των πωλήσεων προς το δημόσιο και επιδιώκει να ελαχιστοποιεί τις πιθανές συνέπειές 
της στη ρευστότητα και στα αποτελέσματα της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου διενεργείται από το 
οικονομικό τμήμα βάση των κατευθύνσεων της Διοίκησης. 

Το ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις», απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις με 
σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η 
σπουδαιότητα των χρηματοοικονομικών μέσων για την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Η 
Εταιρεία εκτίθενται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών της 
μέσων: 

(α) Κίνδυνο αγοράς 

(β) Πιστωτικό κίνδυνο 

(γ) Συναλλαγματικό κίνδυνο 

(δ) Κίνδυνο ρευστότητας 

α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Κίνδυνος μεταβολής των τιμών 

H εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο τιμών διότι κατέχει τίτλους κατηγοριοποιούνται στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η έκθεση στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών περιορίζεται 
στην αξία του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου.  
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ii) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό. Οι δανειακές συμβάσεις 
κυμαινόμενου επιτοκίου, εκθέτουν την Εταιρεία σε ταμειακό κίνδυνο επιτοκίου. Επιπλέον, ο 
τραπεζικός δανεισμός με σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολών της 
εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων. Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο επιτοκίου των ταμειακών ροών. 

Η ανάλυση της ευαισθησίας υποθέτει παράλληλη μεταβολή των επιτοκίων κατά + 50bps που κατά 
την κρίση της Διοίκησης θεωρείται εύλογη και η επίδραση αφορά στα αποτελέσματα: 

 

31/12/2013 Λογιστική αξία + 50 Μ.Β. -50 Μ.Β. 

Τραπεζικός δανεισμός  528.542,53  (2.642,71)  2.642,71 

Καθαρή επίδραση στα αποτελέσματα  (2.642,71)  2.642,71 

 
  

31/12/2012 Λογιστική αξία + 50 Μ.Β. -50 Μ.Β. 

Τραπεζικός δανεισμός 587.281,13  (2.936,41) 2.936,41  

Καθαρή επίδραση στα αποτελέσματα  (2.936,41) 2.936,41  

 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται σε μόνιμη βάση τον πιστωτικό κίνδυνο. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει 
κυρίως από πωλήσεις σε Δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές και αφορά εκκρεμείς 
απαιτήσεις, συναλλαγές που επηρεάζουν την Εταιρεία για περισσότερες της μίας χρήσης. Τα 
ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διατηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Η 
Εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου από πωλήσεις οι οποίες 
πραγματοποιούνται κυρίως προς Δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Οι πωλήσεις προς 
Δημόσια νοσοκομεία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 95,17% και οι πωλήσεις προς Ιδιωτικές κλινικές 
ποσοστό 3,99% (2012: 91,84% και 6,43% αντίστοιχα) των εσόδων. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι πωλήσεις πραγματοποιούνται με 
πελάτες που χαρακτηρίζονται από το κατάλληλο πιστοληπτικό ιστορικό και την ανάλογη υπόληψη. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί τακτικά τη χρονολογική κατάταξη των εκκρεμών απαιτήσεων. Δεν 
υπάρχουν εκπρόθεσμες απαιτήσεις με εξαίρεση τις εκκρεμείς απαιτήσεις έναντι νοσοκομείων και 
ασφαλιστικών οργανισμών. Η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντική χρηματοοικονομική ζημιά από τα 
Νοσοκομεία, καθώς με βάση την προηγούμενη εμπειρία παρότι καθυστερεί η τακτοποίηση των 
συγκεκριμένων απαιτήσεων, θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης. 

 

γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο και το σύνολο των συναλλαγών της 
διενεργείται σε ευρώ. 

 

δ) Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος) 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε 
χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων ή/και πιστωτικών 
ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη στους 
επόμενους 12 μήνες.  
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Η ρευστότητα της Εταιρείας εξαρτάται άμεσα από την είσπραξη των πωλήσεων από τα Δημόσια 
νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές καθώς αποτελούν το 95,17% και 3,99% των εσόδων (2012: 
91,84% και 6,43% αντίστοιχα). Συνεπώς οι σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην 
τακτοποίηση των απαιτήσεων από τα Δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες 
είναι συνήθεις στο φαρμακευτικό τομέα, έχουν αρνητική επίπτωση στη ρευστότητα και στο 
κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας. 

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των μη προεξοφλημένων συμβατικών πληρωμών 
(περιλαμβανομένων των πληρωμών των κεφαλαίων και των τόκων) των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας: 

 

 
Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη Άνω των 5 

ετών 
Σύνολο 

31/12/2013      

Δανειακές υποχρεώσεις   528.542,53     528.542,53 

Προμηθευτές και λοιπές 
εμπορικές υποχρεώσεις 1.136.737,03 1.022.577,05 7.566.607,56 12.796.039,00 22.521.960,64 

31/12/2012           

Δανειακές υποχρεώσεις   587.281,13     587.281,13 

Προμηθευτές και λοιπές 
εμπορικές υποχρεώσεις 1.202.751,67 1.045.759,76 14.937.887,59 5.977.563,61 23.163.962,63 

 

Διαχείριση κεφαλαίου 

Στόχος της Διαχείρισης Κεφαλαίου της Εταιρείας είναι η διατήρηση της υψηλής της πιστοληπτικής 
του διαβάθμισης για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρηματικών του 
δραστηριοτήτων και την επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων. Για τον σκοπό διαχείρισης 
κεφαλαίου η Εταιρεία ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια χρησιμοποιώντας τον δείκτη 
χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι το πηλίκο του 
καθαρού χρέους προς το συνολικό κεφάλαιο. Ως καθαρό χρέος λαμβάνεται ο συνολικός 
δανεισμός μειωμένος κατά τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα. Ως συνολικό 
κεφάλαιο λαμβάνεται το ποσό των «Ιδίων κεφαλαίων» όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό 
προσαυξημένα με το καθαρό χρέος. 

Ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης για 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 διαμορφώθηκε ως 
εξής: 

 

31/12/2013 31/12/2012 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 528.542,53 587.281,13 

Σύνολο δανεισμού 528.542,53 587.281,13 

Μείων: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (8.718.755,10) (3.202.211,53) 

Καθαρός δανεισμός  (8.190.212,57) (2.614.930,40) 

 

  

Ίδια Κεφάλαια (4.184.499,45) (6.310.172,43) 

Συνολικό Κεφάλαιο 4.005.713,12 (3.695.242,03) 

Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης 204% 70,76% 
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Εύλογη αξία 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της 
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:  

Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια 
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.  

Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 
καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα.  

Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 
καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1, 2 και 3 για τη 
μέτρηση της εύλογης αξίας. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών αξιών των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας που διακρατούνται στο αποσβεσμένο κόστος και 
των εύλογων αξιών τους: 

 

 Λογιστική αξία Εύλογη αξία 

 2013 2012 2013 2012 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
    

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4.576.986,38 9.516.644,94 4.576.986,38 9.516.644,94 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  8.718.755,10 3.202.211,53 8.718.755,10 3.202.211,53 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις          

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός  528.542,53 587.281,13 528.542,53 587.281,13 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22.571.164,91 23.208.297,70 22.571.164,91 23.208.297,70 

 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων προσεγγίζουν τις λογιστικές τους αξίες. Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων 
δανείων προσεγγίζει την εύλογη, καθώς η επίδραση της προεξόφλησης είναι επουσιώδη. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία: 

 
Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία  2013 2012 

Ιεραρχία 
Εύλογης αξίας 

ΟΕΔ 2.399.627,66 1.927.790,95 Επίπεδο 1 

 
 

(Δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η εταιρεία Osteocell (πρώην EBEDENT ΑΕ) ιδρύθηκε το 1979 από τον Ρεκούτη Δημήτριο. Από 
το έτος ίδρυσής της μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’80 κύρια ενασχόληση της εταιρείας ήταν 
το εμπόριο οδοντιατρικών ειδών και αναλώσιμων οδοντοτεχνικών εργαστηρίων. Στη συνέχεια 
ξεκίνησε η δραστηριοποίηση της εταιρείας και στο εμπόριο ορθοπεδικών ειδών και πιο 
συγκεκριμένα οστικών μοσχευμάτων. Σήμερα η εταιρεία συνεχίζει την δυναμική της πορεία και 
συνεχώς αναπτύσσεται. Ο χώρος της υγείας έχει αυξημένες απαιτήσεις για το επίπεδο των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε αυτές είναι η έρευνα και ανάπτυξη ενός φαρμάκου, είτε η 
διανομή και υποστήριξη ενός αναλώσιμου υλικού. 
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Η Osteocell αναγνωρίζοντας τα παραπάνω έχει φροντίσει ώστε να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο 
υπηρεσιών με σεβασμό προς τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας και τους ασθενείς. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία είναι: 

 Εισαγωγή και διανομή εμφυτεύσιμου ορθοπαιδικού υλικού 

 Άμεση διάθεση μαλακών ιστών (τενόντια μοσχεύματα, μηνίσκος) με ειδική αποστολή σε 
ξηρό πάγο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

 Άμεση διάθεση ή ειδική παραγγελία ολόκληρων οστών (μηριαίο, κνήμη, μηριαία κεφαλή 
κλπ) για αντιμετώπιση μεγάλων οστικών ελλειμμάτων, με ειδική αποστολή σε ξηρό πάγο 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

 Υποστήριξη των υλικών (έλεγχος συνθηκών αποθήκευσης, ιχνηλασιμότητα σε περίπτωση 
ανάκλησης προϊόντος κλπ) 

 Διαρκής ενημέρωση για τα υλικά και υποστήριξη χειρουργείων. 

Στα πλαίσια της  πολιτικής ανάπτυξης για το 2014 η εταιρεία έχει θέσει  ως στόχους : 

• Έναρξη και ολοκλήρωση μηχανογραφικών αλλαγών στο ERP σύστημα της εταιρείας για 
βελτίωση της λειτουργίας του και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών  

• Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων σε Β. Ελλάδα και Κρήτη για την ενίσχυση 
της παρουσίας της εταιρείας σε περισσότερα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία  

• Διεύρυνση του πελατολογίου της  εταιρείας και σε άλλες ειδικότητες πέραν των 
οδοντιάτρων, γναθοχειρουργών, ορθοπεδικών και νευροχειρούργων με την εισαγωγή 
προηγμένων βιολογικών και βιο-τεχνολογικών υλικών 

• Προοπτική συγχώνευσης με την Δ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.  

 

(Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ   

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα     μεταξύ 
της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές   Λογιστικό 
Πρότυπο 24. 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 31/12/2013 31/2/2012 

Σωρευτικές πωλήσεις   

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών 5.333,75 19.779,34 

Πωλήσεις παγίων - - 

Πωλήσεις υπηρεσιών / Λοιπά έσοδα - - 

   

Σωρευτικές αγορές   

Αγορές αγαθών -  

Αγορές παγίων - - 
   

Παροχές προς τη Διοίκηση   

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 17.854,44 17.854,44 

   
Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές 
αγαθών/υπηρεσιών   

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη - 13.824,16 
   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 2.389.286,48 2.402.333,81 
   

Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων - - 
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(ΣΤ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

 

Για τη χρήση 2013 η Εταιρεία λόγω ύπαρξης συσσωρευμένων ζημιών δεν προβαίνει σε διανομή 
μερίσματος. 

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε: 

 
1. Να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την 32η εταιρική χρήση 

(1/1/2013 -31/12/2013). 
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 

(1/1/2013 – 31/12/2013) σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 
3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές, αποζημιώσεις και πάγια έξοδα των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου που καταβλήθηκαν την περίοδο 1/1/2013 – 31/12/2013, να προεγκρίνετε τις 
αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση (1/1/2014 – 
31/12/2014) και να καθορίσετε το ανώτατο ποσό αμοιβής τους. 

4. Να διορίσετε έναν (1) Τακτικό και έναν (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για το έτος 
2014. 

5. Λοιπά θέματα, τα οποία θα προκύψουν κατά τη συνεδρίαση-ανακοινώσεις 
 
 
Αθήνα, 30 Μαϊου 2014 
 
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 
Ελισσάβετ Ρεκούτη 
 
 
 

 



  

 

 

TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΜΣΟΕΛ: 166 - Αρ.ΓΕΜΗ: 119980903000 - ΑΦΜ: 800394662 

Λουκιανού 6, 10675 Αθήνα,  τηλ: 210 72 53 580-581, φαξ: 210 72 53 582,  www.tms-auditors.gr 

Ανεξάρτητο μέλος του Διεθνούς Οργανισμού ελεγκτικών επιχειρήσεων, “IAPA International”. 

 

TMS AUDITORS S.A. - SOEL Reg.Number: 166 - G.E.MI Νο: 119980903000 - VAT Registration Number: EL800394662   
6 Loukianou Str., 10675 Athens Greece, tel: +30 210 72 53 580-581, fax: +30 210 72 53 582,  www.tms-auditors.gr 

Independent member of “IAPA International”, a global association of audit, tax and advisory firms.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ ANΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
οικονομικής θέσης της 31

ης
 Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

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

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν 
οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
  

http://www.tms-auditors.gr/
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι oι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί 
από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της 
χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των 
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν σε μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη 
υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την 
εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.  

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 
παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας 
«ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» κατά την  
31

η
 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων 
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 30 Μαϊου 2014 

 

 
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Λουκιανού 6, 10675, Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 

 
Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ International 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

Εμμανουήλ Πετράκης 
 Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 

 



  Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
 της χρήσης από  
 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 
 (ποσά σε €) 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 
  31/12/2013  31/12/2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Σημείωση    

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6.1 13.348,60  24.342,70 

Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6.2 0,33  0,33 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.4 8.182,81  7.911,81 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.13 1.858.736,16  1.440.728,72 

  1.880.267,90  1.472.983,56 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία     

Αποθέματα 6.5 1.420.916,08  1.472.942,88 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.6 4.576.986,38  9.516.644,94 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

6.7 
2.399.627,66  1.927.790,95 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.8 8.718.755,10  3.202.211,53 

  17.116.285,22  16.119.590,30 

Σύνολο Ενεργητικού  18.996.553,12  17.592.573,86 

     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια Κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 1.107.815,75  1.107.815,75 

Αποθεματικά 6.10 1.147.867,77  147.868,77 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον  (6.440.182,97)  (7.565.856,95) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (4.184.499,45)  (6.310.172,43) 

     

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

6.12 
24.488,26  19.199,16 

  24.488,26  19.199,16 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.14 22.571.164,91  23.208.297,70 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.15 56.856,87  87.968,30 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 6.11 528.542,53  587.281,13 

  23.156.564,31  23.883.547,13 

Σύνολο Υποχρεώσεων  23.181.052,57  23.902.746,29 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  18.996.553,12  17.592.573,86 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 57  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

  31/12/2013  31/12/2012 

 Σημείωση    
Έσοδα (Πωλήσεις)  3.820.665,02  3.822.702,35  

Κόστος πωληθέντων 6.16 (2.222.573,49)   (1.984.045,30)  

Μικτά κέρδη   1.598.091,53   1.838.657,05  

Άλλα έσοδα  6.17 390,00   1.309,20 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.16 (396.142,89)   (428.260,17)  

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 6.16 (940.999,63)   (806.887,36)  

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων   261.339,02   604.818,71  

Καθαρά έσοδα / έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 6.18 520.378,61   (9.317.808,26)  

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  781.717,63   (8.712.989,54)  

Φόρος εισοδήματος 6.13 345.744,41   1.302.727,52 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους  1.127.462,03   (7.410.262,02) 

     

     

Λοιπά Συνολικά Έσοδα     

Μη µετακυλιόµενα στα αποτελέσµατα     

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες 6.12 (1.788,06)  (3.834,24) 

Σύνολο µη µετακυλιόµενων µετά τους φόρους  (1.788,06)  (3.834,24) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα καθαρά από φόρο  (1.788,06)  (3.834,24) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους  1.125.673,97  (7.414.096,26) 

     

Τα συνολικά κέρδη (ζημιές) χρήσης αποδίδονται σε:     

Μετόχους της εταιρείας  1.127.462,03  (7.410.262,02) 

     
Τα συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη (ζημιές) χρήσης 
αποδίδονται σε:     

Μετόχους της εταιρείας  1.125.673,97  (7.414.096,26) 

     

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά 6.19 29,8705  (196,3243) 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 57  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 

 



Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
της χρήσης από 

1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 
(ποσά σε €) 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέον 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 01-01-2012 1.107.815,75 147.868,77 (151.760,68) 1.103.923,84 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα     

- Ζημίες χρήσης   (7.410.262,02) (7.410.262,02) 

Λοιπό συνολικό εισόδημα     

- Αναλογιστικές ζημίες   (3.834,24) (3.834,24) 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες   (7.414.096,26) (7.414.096,26) 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31-12-2012 1.107.815,75 147.868,77 (7.565.856,95) (6.310.172,43) 

     

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 01-01-2013 1.107.815,75 147.868,77 (7.565.856,95) (6.310.172,43) 

- Κέρδη χρήσης   1.127.462,03 1.127.462,03 

Λοιπό συνολικό εισόδημα     

- Αναλογιστικές ζημίες   (1.788,06) (1.788,06) 

Συγκεντρωτικές συνολικές κέρδη   1.125.673,97 1.125.673,97 

Καταθέσεις μετόχων έναντι αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου  999.999,00  999.999,00 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31-12-2013 1.107.815,75 1.147.867,77 (6.440.182,97) (4.184.499,45) 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 57  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



  Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
 της χρήσης από  
 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 
 (ποσά σε €) 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 1/1/2013  1/1/2012 

 31/12/2013  31/12/2012 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 781.717,63    (8.712.989,54) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:    

Προβλέψεις 177.400,86  (55.780,93) 

Αποσβέσεις 143.600,05  102.546,88 

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,65  74,12 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (578.701,46)  9.258.267,89 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 58.322,85  59.540,37 

Πλέον/μείον μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:    

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (76.973,20)  364.792,85 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 4.919.744,25  (540.743,69) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (649.982,14)  (5.778.160,97) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4.775.129,49    (5.302.453,03) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (44.724,73)  (45.259,25) 

Καταβεβλημένοι φόροι (103.374,46)  (54.385,54) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.627.030,30  (5.402.097,82) 

    

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 53.079,86  1.882.034,54 

Απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων (143.112,29)  (103.736,26) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων στοιχείων 10.505,69  - 

Τόκοι εισπραχθέντες 27.779,61  11.988,21 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (51.747,13)  1.790.286,49 

    

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 999.999,00  - 

Εξοφλήσεις δανείων (58.738,60)  48,72 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 941.260,40  48,72 

    

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 5.516.543,57  (3.611.762,61) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 3.202.211,53  6.813.974,14 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 8.718.755,10  3.202.211,53 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 57  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 
των οικονομικών καταστάσεων. 



  Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
 της χρήσης από  
 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2013 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

H «Δ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (πρώην 
EBEDENT ΑΕ) ιδρύθηκε το 1979 από τον Ρεκούτη Δημήτριο. Από το έτος ίδρυσής της μέχρι 
και τα μέσα της δεκαετίας του ’80 κύρια ενασχόληση της εταιρείας ήταν το εμπόριο 
οδοντιατρικών ειδών και αναλώσιμων οδοντοτεχνικών εργαστηρίων. Στη συνέχεια ξεκίνησε η 
δραστηριοποίηση της εταιρείας και στο εμπόριο ορθοπεδικών ειδών και πιο συγκεκριμένα 
οστικών μοσχευμάτων. Σήμερα η εταιρεία συνεχίζει την δυναμική της πορεία και συνεχώς 
αναπτύσσεται. Ο χώρος της υγείας έχει αυξημένες απαιτήσεις για το επίπεδο των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε αυτές είναι η έρευνα και ανάπτυξη ενός φαρμάκου, είτε η 
διανομή και υποστήριξη ενός αναλώσιμου υλικού. 

Η Osteocell αναγνωρίζοντας τα παραπάνω έχει φροντίσει ώστε να διατηρήσει ένα υψηλό 
επίπεδο υπηρεσιών με σεβασμό προς τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας και τους 
ασθενείς. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία είναι: 

 Εισαγωγή και διανομή εμφυτεύσιμου ορθοπαιδικού υλικού 

 Άμεση διάθεση μαλακών ιστών (τενόντια μοσχεύματα, μηνίσκος) με ειδική αποστολή 
σε ξηρό πάγο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

 Άμεση διάθεση ή ειδική παραγγελία ολόκληρων οστών (μηριαίο, κνήμη, μηριαία 
κεφαλή κλπ) για αντιμετώπιση μεγάλων οστικών ελλειμμάτων, με ειδική αποστολή σε 
ξηρό πάγο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

 Υποστήριξη των υλικών (έλεγχος συνθηκών αποθήκευσης, ιχνηλασιμότητα σε 
περίπτωση ανάκλησης προϊόντος κλπ) 

 Διαρκής ενημέρωση για τα υλικά και υποστήριξη χειρουργείων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο 
την 30 Μαϊου 2014. 

 

 

2. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Αρχών 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια 
σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (ΔΛΠ) και διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις πρόνοιες του Διεθνούς 
Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», γιατί αναφέρονται στην περίοδο που καλύπτεται 
από τις πρώτες ΔΠΧΑ οικονομικές καταστάσεις για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 1 και των άλλων σχετικών προτύπων, η 
Εταιρεία εφάρμοσε τα πρότυπα που ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου 2013 στα οικονομικά 
στοιχεία από 1

η
 Ιανουαρίου 2012.  
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Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονταν σύμφωνα με τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές 
Λογιστικές Αρχές («ΕΓΠΛΑ») έως την 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι ΕΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποια 
σημεία από τα ΔΠΧΑ. Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση 
τροποποίησε κάποιες από τις μεθόδους λογιστικής αποτίμησης που χρησιμοποιούσε 
σύμφωνα με τις ΕΓΠΛΑ ώστε να συνάδουν με τα ΔΠΧΑ. Τα στοιχεία του 2012 
παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών. 

Συμφωνία και περιγραφή της επίδρασης της μετάβασης, από τις ΕΓΠΛΑ στα ΔΠΧΠ, στα ίδια 

κεφάλαια και τα αποτελέσματα παρατίθενται στην Σημείωση 4. 

Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του 
ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε εύλογη αξία των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων και την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας.  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί άσκηση κρίσης από την 
Διοίκηση της Εταιρίας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στην διαδικασία εφαρμογής των 
λογιστικών αρχών για τον υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που 
χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου 
οι υποθέσεις ή εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη 

Σημείωση 3. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από 

τη Διοίκηση της Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις 
εκτιμήσεις αυτές. 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ. Τυχόν μικροδιαφορές μεταξύ των 
ποσών που παρατίθενται σε διάφορους πίνακες της παρούσας, οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 

 

2.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα 
οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 
παρούσας χρήσης ή σε μεταγενέστερες χρήσεις.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των κονδυλίων της κατάστασης λοιπών 
συνολικών εισοδηµάτων Η τροποποίηση απαιτεί την οµαδοποίηση των κονδυλίων που 
παρουσιάζονται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, µε βάση το εάν 
µεταγενέστερα αναταξινοµούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων (κέρδη και ζηµίες).  

Δ.Π.Χ.Α. 11 «Κοινοί Διακανονισµοί» Αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «∆ικαιώµατα σε 
κοινοπραξίες» και την Διερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οντότητες - µη χρηµατικές 
εισφορές από κοινοπρακτούντες». Το πρότυπο διακρίνει τους κοινούς διακανονισµούς σε 
κοινές δραστηριότητες και σε κοινοπραξίες. Οι κοινές δραστηριότητες λογιστικοποιούνται 
σύµφωνα µε τα πρότυπα που πραγµατεύονται τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, 
υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα της κοινής λειτουργίας. Τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες 
λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Το Δ.Λ.Π. 28 µετονοµάζεται σε 
«Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες». Δεν είχε εφαρµογή στην εταιρεία.  

Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις των δικαιωµάτων σε άλλες οντότητες» Το Πρότυπο 
καθορίζει τις ελάχιστες γνωστοποιήσεις σχετικά µε δικαιώµατα σε θυγατρικές, συγγενείς, 
κοινοπραξίες και δοµηµένες µη ελεγχόµενες - µη ενοποιούµενες οντότητες. Δεν είχε 
εφαρµογή στην εταιρεία. 
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ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» Αυτή η τροποποίηση επιφέρει 
σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων 
καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της 
μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε 
εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών 
κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/περικοπών, στην 
επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των 
εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς 
και στη διάκριση μεταξύ «βραχυπρόθεσμων» και «λοιπών μακροπρόθεσμων» παροχών. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια 
πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και 
αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά κίνητα επιμετρώνται 
με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  Δεν είχε 
εφαρµογή στην εταιρεία. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του 
προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την 
εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες 
αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 
ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, 
οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά.  

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου 
να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των 
οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την 
πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για 
συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας.  

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της 
παραγωγής» Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών 
της απομάκρυνσης των στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της 
παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερμηνείας, οι μεταλλευτικές οικονομικές 
οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσματα εις νέον της έναρξης της 
περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν 
μπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος μεταλλεύματος 
(“ore body”). Η διερμηνεία έχει εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε 
υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η ερμηνεία 
δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 
βελτιώσεων για το 2011 του ΣΔΛΠ 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται 
στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του 
ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012.  

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» Η τροποποίηση παρέχει 
διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση 
όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται 
από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) 
εθελοντικά.  
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ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός 
εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν 
πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για 
περισσότερες από μία περιόδους.  

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο 
φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και ο 
φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση 
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» Η τροποποίηση διευκρινίζει τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των τομέων στην 
ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς».  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 
την 1 Ιανουαρίου 2014  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο 
του ΣΔΛΠ για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 
Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν 
νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης 
της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί 
από την ΕΕ. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο 
ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39»  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 «Λογιστική 
Αντιστάθμισης», την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει 
μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει 
ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί 
να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας 
υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας 
της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του 
ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Η 
τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο 
ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.  

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η 
τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με κάποιες 
απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης.  

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού 
συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) και ΔΛΠ 28 
(Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1

η
 Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν 

ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι 
οι εξής:  

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό 
τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και 
στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα 
προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται.  
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Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς 
τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη 
οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην 
ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι 
δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις 
(θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει 
επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο 
(protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / 
πρακτορευομένου. Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»: Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση 
των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη 
νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον 
επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού 
ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που 
εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης 
διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει 
από κοινού έλεγχος.  Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε Άλλες Οικονομικές Οντότητες» Το ΔΠΧΑ 12 
αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 
αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 
οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε 
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες 
(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες 
από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 
στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. Δεν έχει εφαρμογή 
στην Εταιρεία. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το Πρότυπο αυτό 
δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν 
το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 
27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις 
συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει 
εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το ΣΔΛΠ μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του 
ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε 
Κοινοπραξίες» που αφορούν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.  

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Το 
ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον 
λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει 
τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των 
επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 
11. Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες 
οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). H τροποποίηση στις οδηγίες 
μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης 
στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 
γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης 
ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για 
γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες 
(structured entities) δεν απαιτείται. Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
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ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Η 
τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την 
ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό 
των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών 
τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 
παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις 
που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ερφαρμογή 
στην Εταιρεία και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της 
ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών 
(ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς 
γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει 
αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να 
γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά 
στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν ερφαρμογή στην Εταιρεία και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας 
υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος 
εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάσει του οποίου θα 
έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την 
αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη 
σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, 
ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που 
ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
ΕΕ.  

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»  
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2014). Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα 
παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) 
προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή 
κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες.  

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014). Η περιορισμένου 
σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών 
όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, 
εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1

η
 Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 
επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου 
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 
από την ΕΕ.  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»  Η τροποποίηση 
διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο 
απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας». 
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ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για 
ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου 
ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των 
ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως 
κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι 
στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων 
της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.  

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν 
αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι 
ασήμαντη.  

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» Και τα δύο 
πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο 
αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 
συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της 
αναπροσαρμογής.  

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» Το πρότυπο τροποποιήθηκε 
προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες 
βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της 
οικονομικής οντότητας.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 
τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου 
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 
από την ΕΕ. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει 
εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας 
βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.  

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που 
παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια 
(συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου 
εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.  

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να 
διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.  

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» Η 
τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται 
να ακολουθήσει είτε την προγενέστερη είτε τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρημένου προτύπου 
όταν επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή του.  
 

2.3 Καταστατικές οικονομικές καταστάσεις 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο  

(Κ.Ν. 2190/1920) και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Οι παραπάνω ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία 

σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι 

κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Α. 
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2.4 Λειτουργικοί Τοµείς 

Οι λειτουργικοί τομείς παρουσιάζονται με τρόπο που συνάδει με εσωτερικές οικονομικές 

αναφορές, σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας. 

 

2.5 Συναλλαγματικές μετατροπές 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος 

του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 

νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των 
ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από 
συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την 
ηµεροµηνία ισολογισµού, µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος. 

 

2.6 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα - μηχανολογικός εξοπλισμός, 

μεταφορικά μέσα και έπιπλα - σκεύη) αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες 

αποσβέσεις, και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους.  

Το κόστος κτήσης αποτελείται από την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών 

εισαγωγής και των µη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε κόστος 

χρειάζεται για να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για μελλοντική χρήση. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να 

εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  

Η αξία κτήσεως και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται από τους 

λογαριασμούς κατά την πώληση ή απόσυρσή του ή όταν δεν αναμένονται πλέον άλλα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από την συνέχιση της εκμετάλλευσης του. Κάθε κέρδος ή ζημία 

που προκύπτει από την απομάκρυνση του παγίου (λόγω πώλησης, εγκατάλειψης ή 

καταστροφής) περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως κατά την οποία 

το εν λόγω πάγιο απομακρύνθηκε.  

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών στοιχείων των ενσωμάτων 
παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως 
εξής: 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 5 έως 10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 έως 10 έτη 

Μεταφορικά μέσα 5 έως 10 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η 
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος. 
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Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και 
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος.  

Χρηματοοικονομικά έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή ή απόκτηση παγίων 
περιουσιακών στοιχείων κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την 
ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

2.7 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα λογισμικά προγράμματα.  

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών 
προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να 
τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και 
τυχόν απομειώσεων της αξίας τους.  

Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν 
προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής 
μεθόδου απόσβεσης εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών 
προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης από 1 έως 3 έτη. 

 

2.8 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 

Η Εταιρεία ταξινομεί ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή μια ομάδα περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων) σαν κατεχόμενο προς πώληση, αν η αξία του αναμένεται να 
ανακτηθεί κατά κύριο λόγο μέσω της πώλησης του στοιχείου και όχι μέσω της συνεχιζόμενης 
χρήσης του και η πώληση θεωρείται πολύ πιθανή. Αμέσως πριν την αρχική ταξινόμηση του 
περιουσιακού στοιχείου (ή της ομάδας στοιχείων) ως κατεχόμενων προς πώληση, το 
περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που 
περιλαμβάνονται στην ομάδα) αποτιμώνται με βάση τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση ΔΠΧΑ. 
Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή οι ομάδες περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων) που ταξινομούνται σαν κατεχόμενα προς πώληση αποτιμώνται στη 
χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλογης αξίας τους μειωμένης κατά 
τα άμεσα έξοδα πώλησης, και οι τυχόν προκύπτουσες ζημίες απομείωσης καταχωρούνται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας σε μεταγενέστερη 
αποτίμηση, καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων αλλά όχι για ποσό μεγαλύτερο της 
αρχικά καταχωρηθείσας ζημίας απομείωσης. Από την ημέρα κατά την οποία ένα μη 
κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 
περιλαμβάνονται σε μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) ταξινομείται σαν 
κατεχόμενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις επ’ αυτού. 

 

2.9 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός 
υπεραξίας) 

Οι λογιστικές αξίες των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 
εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι 
ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών 
στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, 
αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης, η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο 
μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα και αξίας χρήσης αυτών.  
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Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού 
επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία 
του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για 
ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν δημιουργεί ανεξάρτητες ταμειακές ροές, το ανακτήσιμο 
ποσό προσδιορίζεται για την μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, στην οποία το 
περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων η 
Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώριση της 
απομείωσης σε προηγούμενες περιόδους δεν συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην περίπτωση 
αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και η ζημία 
απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο 
ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου που θα είχε προσδιοριστεί (καθαρή από αποσβέσεις) αν δεν είχε 
καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενα έτη.  
 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, 
που αποτελεί συνήθως το κόστος απόκτησης πλέον των άμεσων δαπανών συναλλαγής, στις 
περιπτώσεις των επενδύσεων που δεν αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυτά ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: Ως 
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα, ως 
διακρατούμενα μέχρι τη λήξη, ως δάνεια και απαιτήσεις και ως χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση.  

Η Εταιρεία προσδιορίζει την κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων κατά την αρχική τους αναγνώριση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία ταξινομούνται ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα 
αποτελέσματα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και το κόστος συναλλαγής 
εξοδοποιείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα καταχωρούνται στην εύλογη αξία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις 
και οι διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις μεταγενέστερα καταχωρούνται στο 
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές στην εύλογη αξία των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων που καταχωρούνται ως διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται 
στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.  

Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά η εύλογη αξία υπολογίζεται με 
βάση τις τιμές προσφοράς της αγοράς. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός 
αγορά η εύλογη αξία προσδιορίζεται μέσω τεχνικών αποτίμησης, εκτός εάν το εύρος των 
ορθολογικών εκτιμήσεων της εύλογης αξίας είναι σημαντικά μεγάλο και οι πιθανότητες των 
διάφορων εκτιμήσεων δεν μπορούν εύλογα να αξιολογηθούν, οπότε δεν επιτρέπεται η 
αποτίμηση αυτών των επενδύσεων στην εύλογη αξία. H αγορά ή πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων 
μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται από κανονισμό ή παραδοχή της αγοράς 
αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία διακανονισμού (δηλ. την ημερομηνία που το περιουσιακό 
στοιχείο μεταφέρεται ή παραδίδεται στην Εταιρεία). 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το 
δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει 
το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.  
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Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα 
αναφορικά με το κατά πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας 
ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί ως ακολούθως:  

(i) Περιουσιακά στοιχεία στο αναπόσβεστο κόστος:  

Εφόσον υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων που 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, το ποσό της ζημίας απομείωσης υπολογίζεται ως η 
διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας 
των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (μη συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών 
ζημιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί). Οι ταμειακές ροές προεξοφλούνται 
χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου (το 
επιτόκιο που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική τους αναγνώριση). Το ποσό της απομείωσης 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

(ii) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:  

Εάν υφίσταται απομείωση σε διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, το ποσό της 
απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης (καθαρή από τυχόν 
αποπληρωμές κεφαλαίου και αποσβέσεις) και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τυχόν 
ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στο παρελθόν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το 
ποσό της απομείωσης μεταφέρεται από τα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. Αντιλογισμοί απομειώσεων μετοχών που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 
διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία δεν αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. Αντιλογισμοί απομειώσεων ομολόγων αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων εφόσον η αναγνώριση της ζημίας απομείωσης είχε διενεργηθεί στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων.  

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή το μέρος μίας ομάδας παρόμοιων 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) αποαναγνωρίζονται όταν:  

 τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,  

 η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο 
περιουσιακό στοιχείο αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα 
καταβάλλει σε τρίτους πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό τη μορφή μίας 
σύμβασης μεταβίβασης, ή  

 η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ενώ παράλληλα, είτε (α) έχει μεταβιβάσει 
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από αυτό ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει 
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του 
συγκεκριμένου στοιχείου.  

Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο 
αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό 
στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του 
μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου 
του στοιχείου και του μέγιστου ποσού που μπορεί Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει. Όταν η 
συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό τη μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του 
περιουσιακού στοιχείου (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων που διακανονίζονται 
ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου 
στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός 
δικαιώματος πώλησης (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων που διακανονίζονται 
ταμειακά) του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη 
συμμετοχή της Εταιρείας περιορίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του 
μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος.  
  



  Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
 της χρήσης από  
 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 
 (ποσά σε €) 

 

27 

2.10 Αποθέματα  

Τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και της 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή 

πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον τις δαπάνες ολοκλήρωσης και τα 

έξοδα πώλησης. 

 

2.11 Κόστος ερευνας και ανάπτυξης προϊόντων 

Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την πραγματοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης 

πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Τα κόστη που 

πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού προγράμματος αναγνωρίζονται σαν 

ασώματο πάγιο στοιχείο μόνο όταν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 38 «Ασώματες 

Ακινητοποιήσεις». Η Εταιρεία δεν έχει κεφαλαιοποιήσει έξοδα ανάπτυξης. 

 

2.12 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε την χρήση του αποτελεσµατικού επιτοκίου, 
αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς 
απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε 
θέση να εισπράξουν όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό 
της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το 
αρχικό αποτελεσµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο 
στα αποτελέσµατα.  
 

2.13  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και 

χαμηλού ρίσκου. Τραπεζικές υπεραναλήψεις απεικονίζονται στο Παθητικό στις 

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Τα στοιχεία των ταμειακών διαθεσίμων και 

ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 

 

2.14 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει την αξία των κοινών μετοχών της Εταιρείας που έχουν 

εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας 

ανά μετοχή καταχωρείται στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» 

στα Ίδια Κεφάλαια. Τα έξοδα που αφορούν άμεσα την έκδοση νέων μετοχών παρουσιάζονται 

στα Ίδια Κεφάλαια αφαιρετικά από το αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο. 

 

2.15 Δάνεια τραπεζών  

Τα δάνεια και οι τραπεζικές πιστώσεις είναι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 39 και καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογή τους αξία, 

μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης τους. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ 

του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 
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Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το 

δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Σε αυτή την περίπτωση ταξινομούνται ως 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

2.16 Κόστη δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια αγοράς, κατασκευαστικής 

περιόδου ή παραγωγής ενός παγίου στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτεί ένα 

σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να είναι έτοιμο για χρήση, κεφαλαιοποιείται στο 

κόστος των παγίων στοιχείων. Το υπόλοιπο κόστος δανεισμού καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων με την πραγματοποίησή του. Το κόστος δανεισμού αποτελείται από τους 

τόκους και άλλα έξοδα που μια εταιρεία πραγματοποιεί σε σχέση με το δανεισμό κεφαλαίων. 

 

2.17 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

Εμπορικές υποχρεώσεις είναι οφειλές πληρωμής για αγαθά ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν 

από προμηθευτές. Οι λογαριασμοί υποχρεώσεων ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις εφόσον η εξόφληση τους πραγματοποιηθεί εντός του έτους (ή και περισσότερο 

αν το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί τον φυσιολογικό επιχειρηματικό κύκλο). Εφόσον όχι, 

τότε παρουσιάζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι εμπορικές υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και στη συνέχεια αποτιμούνται στην 

αποσβεσμένη αξία τους χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

2.18 Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις, στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες του μισθωμένου 

στοιχείου παραμένουν στον εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά 

που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των ανωτέρω μισθώσεων (καθαρά από 

τυχόν επιδοτήσεις που λαμβάνει ο μισθωτής) καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων, με σταθερό ρυθμό, καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Οι μισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες η Εταιρεία έχει 

ουσιαστικά όλες τις ωφέλειες και όλους τους κινδύνους των μισθωμένων ενσώματων 

ακινητοποιήσεων χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές 

μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία που 

προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων μισθωμάτων, καθένα εκ των οποίων προσδιορίζεται από την έναρξη της 

εκμίσθωσης . Κάθε καταβολή μισθώματος αναλύεται στο τμήμα εκείνο πού μειώνει την 

υποχρέωση και στο τμήμα που αφορά την χρηματοοικονομική δαπάνη, ώστε να 

επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο καθόλη την διάρκεια της υπολειπόμενης χρηματοδοτικής 

υποχρέωσης.  

Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται στο παθητικό χωρίς να 

περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές δαπάνες. Το μέρος της χρηματοοικονομικής δαπάνης 

που αναφέρεται στο επιτόκιο χρεώνεται στα αποτελέσματα χρήσης καθόλη τη διάρκεια 

εκμίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό επιτοκίου για το 

υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που 

αποκτήθηκαν με σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων αποσβένονται σύμφωνα με την 

μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των παγίων ή των όρων της 

εκμίσθωσης. Οι μισθώσεις ταξινομούνται σε χρηματοδοτικές ή λειτουργικές κατά την 

ημερομηνία σύναψης της μίσθωσης. 
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2.19 Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 

Στο φόρο της περιόδου περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι αναβαλλόμενοι 

φόροι. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τους φόρους που 

σχετίζονται με κονδύλια που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας 

στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση, αντίστοιχα.  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, 

βάσει των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία 

κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Η Διοίκηση 

περιοδικά προβαίνει σε εκτιμήσεις κατά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε 

περιπτώσεις που οι σχετικές φορολογικές διατάξεις επιδέχονται ερμηνείας και προβαίνει στο 

σχηματισμό προβλέψεων, όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που αναμένεται να 

καταβληθούν στις φορολογικές αρχές.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ 

της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για σκοπούς σύνταξης 

των οικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής τους βάσης.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές εκτός από τις περιπτώσεις: 

 όπου η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μία 

συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της 

συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή 

ζημία, και  

 των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε 

θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών 

διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες 

προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι 

θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των 

εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων 

φορολογικών ζημιών εκτός από τις περιπτώσεις:  

 όπου η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες 

προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μια συναλλαγή η οποία δεν είναι 

συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το 

λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και  

 των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε 

θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

αναγνωρίζεται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα 

αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο 

εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.  

 οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάσει φορολογικών συντελεστών που 

αναμένεται ότι θα ισχύουν στο χρόνο που το περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωριστεί 

και η υποχρέωση θα διακανονιστεί και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές 

(και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την 

ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Η αξία των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών 

καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρξει 

επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση εν όλω ή εν μέρει. 
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2.20 Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή 

τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει 

εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική οι προβλέψεις 

αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που 

αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και 

τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των 

προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου 

αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία 

σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή 

πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται 

μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις 

για μελλοντικές ζημίες. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

2.21 Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται 

ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

Παροχές που θα καταβληθούν μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών (κρατική 

ασφάλιση) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την 

αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόμενες από το Ν. 2112/20). Το δουλευμένο κόστος 

των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που 

αφορά. Η υποχρέωση από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται ετησίως 

από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής 

μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της μελλοντικής υποχρέωσης 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης των ευρωπαϊκών ομολόγων iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR 

indices. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις εμπειρικές 

προσαρμογές στις οικονομικές και δημογραφικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στην καθαρή 

θέση, κατά τη χρήση στην οποία προκύπτουν. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα 

στα αποτελέσματα. 

 

2.22 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται με την επιδότηση ενσώματων παγίων 

στοιχείων αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη εξασφάλιση ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί 

και ότι η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για 

την καταβολή τους. Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με ένα περιουσιακό στοιχείο, 

η εύλογη αξία πιστώνεται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σαν αναβαλλόμενα έσοδα και 

μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με ισόποσες ετήσιες δόσεις με βάση την 

αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Όταν η 

επιχορήγηση σχετίζεται με δαπάνη, αναγνωρίζεται σαν έσοδο στην διάρκεια της χρήσεως 

που απαιτείται για την αντιστοίχηση της επιχορήγησης σε συστηματική βάση στις δαπάνες τις 

οποίες προορίζεται να αποζημιώσει. Οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων εμφανίζονται στα 

«Άλλα λειτουργικά έσοδα» στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
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2.23 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα 

εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα 

έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων και 

προμηθειών, αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα 

οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή 

υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών που έχουν 

παρασχεθεί κατά την ημερομηνία αναφοράς ως προς το σύνολο των υπηρεσιών που θα 

παρασχεθούν και η είσπραξή της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Τα έσοδα τόκων 

αναγνωρίζονται ως έσοδο της χρήσης στην οποία αναλογούν. 

 

2.24 Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, 

κατά το χρόνο χρήσης του μισθίου. 

 

2.25 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.26 Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται 

στους μετόχους της Εταιρίας με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών που είναι σε κυκλοφορία 

κατά τη διάρκεια κάθε έτους. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το 

καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους μετόχους της Εταιρίας (προσαρμοσμένο με την 

επίδραση της μετατροπής δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές) με το μέσο σταθμικό 

αριθμό μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο με την 

επίδραση των δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές). 
 

3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση 

παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για 

ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Η διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως 

περιλαμβάνουν τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, 

την απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, την απομείωση ενσώματων και 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων, την αναγνώριση των εσόδων και εξόδων και τους 

φόρους εισοδήματος. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιμήσεις και οι 

παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες 

πηγές. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις 

κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες.  

Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες 

κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και 

ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, έχουν ως 

εξής:  
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Απομειώσεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 

Η συμμετείχε υποχρεωτικά στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής των ομολόγων εκδόσεως 

ή εγγυήσεως του ελληνικού δημοσίου με νέους πιστωτικούς τίτλους (“PSI+”) σύμφωνα με 

τους όρους του οποίου ποσοστό 53,5% της ονομαστικής αξίας απομειώθηκε, ποσοστό 

31,50% της ονομαστικής αξίας ανταλλάχθηκε με ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας έκδοσης 

του Ελληνικού Δημοσίου. Η Εταιρεία αναγνώρισε συνολικά ζημίες απομείωσης προ φόρων 

ποσού € 8.819.251,86 (Σημείωση 6.7) 

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος  

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων 

που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο 

εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων 

εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις 

περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς 

συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι 

διαφορές αυτές αναμένεται να απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες 

φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο 

εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και 

των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη την 

ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί μια συνεχή συντηρητική 

στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά με το χρονικό 

προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας του αναμενόμενου 

μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και τις διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού 

σχεδιασμού.  

 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψει επαρκώς 

τη ζημία που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Σε κάθε 

ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων όλες οι απαιτήσεις εκτιμώνται με βάση ιστορικές 

τάσεις, στατιστικά στοιχεία, μελλοντικές προσδοκίες σχετικά με εκπρόθεσμους πελάτες. Η 

σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε 

χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω 

της σχηματισθείσας πρόβλεψης. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη διαγράφεται καμία 

απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. 



  Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
 της χρήσης από  
 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 
 (ποσά σε €) 

 

33 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται 

στην προεξοφλημένη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών αποζημιώσεων που θα έχουν 

καταστεί δεδουλευμένες στο τέλος της χρήσης. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές 

υπολογίζονται στη βάση χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν 

από τη Διοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά με τα επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά 

αυξήσεων των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες 

συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες. Οι μεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές 

μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην υποχρέωση και στα σχετικά έξοδα κάθε περιόδου. 

Το καθαρό κόστος της περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που 

κατέστησαν δουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής 

υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές. 

Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια 

παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να 

συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν 

στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

 

4. Μετάβαση στα ΔΠΧΑ 

4.1 Βασικές αρχές μετάβασης στα ΔΠΧΑ 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι οι πρώτες ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως 

περιγράφεται στη Σημείωση 2.1. Η ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας είναι η 1 Ιανουαρίου 

2012. Η Εταιρεία σύνταξε τον ισολογισμό έναρξης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ την ημερομηνία 

αυτή. 

Κατά την προετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1, η 

Εταιρεία εφάρμοσε τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις 

από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ. 

 

4.2 Απαλλαγές από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που αποφάσισε η Εταιρεία 

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να εφαρμόσει την ακόλουθη προαιρετική απαλλαγή από την 

πλήρη αναδρομική εφαρμογή: 

Απαλλαγή παροχών σε εργαζομένους 

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να αναγνωρίσει όλα τα συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και 

ζημιές όπως την 1 Ιανουαρίου 2012. 

 

4.3 Απαλλαγές από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που αποφάσισε η Εταιρεία 

Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τις ακόλουθες υποχρεωτικές εξαιρέσεις από την αναδρομική 

εφαρμογή: 

(α) Εξαίρεση διαγραφής χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαγράφτηκαν πριν από τις 1 Ιανουαρίου 2012, δεν 

αναγνωρίζονται ξανά σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 
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(β) Εξαίρεση εκτιμήσεων 

Οι εκτιμήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ την 1 Ιανουαρίου 2012, θα πρέπει να συμφωνούν με τις 

εκτιμήσεις που έγιναν την ίδια ημερομηνία σύμφωνα με τις ΕΓΠΛΑ, εκτός κι αν έχει αποδειχτεί 

ότι οι εκτιμήσεις αυτές ήταν λανθασμένες. 

 

4.4 Συμφωνίες μεταξύ των ΔΠΧΑ και ΕΓΠΛΑ 

Οι παρακάτω συμφωνίες παρέχουν μια ποσοτικοποίηση της επίδρασης της μετάβασης στα 

ΔΠΧΑ. Η πρώτη συμφωνία παρέχει μία σύνοψη της επίδρασης στα ίδια κεφάλαια κατά την 

μετάβαση την 1 Ιανουαρίου 2012 και την 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι παρακάτω συμφωνίες 

παρέχουν την επίδραση της μετατροπής στα: 

 Ίδια κεφάλαια στις 1 Ιανουαρίου 2012, και στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις 1 Ιανουαρίου 2012 

 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

 Καθαρά κέρδη 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2012 

 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2012 

 

4.1.1 Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων στις 1 Ιανουαρίου 2012 & 31 Δεκεμβρίου 2012 

 

 
01.01.2012 31.12.2012 

Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τα ΕΓΠΛΑ 1.302.835,64  (5.238.199,05) 

Αναμορφώσεις μετάβασης σε ΔΠΧΑ 
  

   Αναγνώριση προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους με βάση τη μέθοδο 
εκτιμώμενης πιστωτικής μονάδας (36.639,69) (15.364,92) 

Αναγνώριση αναλογιστικών ζημιών 
 

(3.834,24) 

Αναβαλλόμενη φορολογία 49.727,94  1.440.728,72  
Διαγραφή άϋλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης 
των ΔΠΧΑ (0,05) (0,05) 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (52.000,00) (64.493,84) 

Προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων (160.000,00) (113.000,00) 

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού - (2.316.009,05) 

Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης (198.911,80) (1.071.973,38) 

Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 1.103.923,84  (6.310.172,43) 
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4.1.2 Συμφωνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στις 1 Ιανουαρίου 2012 & 31 
Δεκεμβρίου 2012 

 

ΤΗΝ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΓΠΛΑ 

Αναμορφώσεις 
για μετάβαση 

σε ΔΠΧΑ ΔΠΧΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 
   Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 23.227,46 0,00 23.227,46 

Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 0,36 (0,05) 0,31  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.300,82 
 

5.300,82  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
 

49.727,94  49.727,94  

 
28.528,64 49.727,89  78.256,53  

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 
   Αποθέματα 1.950.735,73  (160.000,00) 1.790.735,73  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8.986.468,29  (52.000,00) 8.934.468,29  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 13.136.619,38 0,00  13.136.619,38  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.813.974,14  0,00  6.813.974,14  

 
30.887.797,54  (212.000,00) 30.675.797,54  

Σύνολο Ενεργητικού 30.916.326,18  (162.272,11) 30.754.054,07  

    ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   Ίδια Κεφάλαια 
   Μετοχικό κεφάλαιο 1.107.815,75 0,00  1.107.815,75  

Αποθεματικά 147.868,77 0,00  147.868,77  

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 47.151,12 (198.911,80) (151.760,68) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.302.835,64 (198.911,80) 1.103.923,84  

    Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
   Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 0,00 36.639,69  36.639,69  

    Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
   Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28.972.177,55 0,00  28.972.177,55  

Φορολογικές υποχρεώσεις 54.080,58 0,00  54.080,58  

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 587.232,41 0,00  587.232,41  

 
29.613.490,54 0,00  29.613.490,54  

Σύνολο Υποχρεώσεων 29.613.490,54 36.639,69  29.650.130,23  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 30.916.326,18 (162.272,11) 30.754.054,07  
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ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΓΠΛΑ 

Αναμορφώσεις 
για μετάβαση 

σε ΔΠΧΑ ΔΠΧΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

   Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

   Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 24.342,70 0,00 24.342,70 

Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 0,38 (0,05) 0,33 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.911,81 0,00 7.911,81 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0,00 1.440.728,72  1.440.728,72 

 32.254,89 1.440.728,67 1.472.983,56 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

   Αποθέματα 1.585.942,88 (113.000,00) 1.472.942,88 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9.581.138,78 (64.493,84) 9.516.644,94 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 4.243.800,00 (2.316.009,05) 1.927.790,95 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.202.211,53 0,00 3.202.211,53 

 18.613.093,19 (2.493.502,89) 16.119.590,30 

 18.645.348,08 (1.052.774,22) 17.592.573,86 

Σύνολο Ενεργητικού 

   
 

   ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   Ίδια Κεφάλαια 

   Μετοχικό κεφάλαιο 1.107.815,75 0,00 1.107.815,75 

Αποθεματικά (6.862.916,07) 7.010.784,84  147.868,77  

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 516.901,27  (8.082.758,22) (7.565.856,95) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (5.238.199,05) (1.071.973,38) (6.310.172,43) 

 
   Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

   Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 0,00  19.199,16  19.199,16  

 
   Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

   Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 23.208.297,70  0,00  23.208.297,70  

Φορολογικές υποχρεώσεις 87.968,30  0,00  87.968,30  

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 587.281,13  0,00  587.281,13  

 23.883.547,13  0,00  23.883.547,13  

Σύνολο Υποχρεώσεων 23.883.547,13  19.199,16  23.902.746,29  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 18.645.348,08  (1.052.774,22) 17.592.573,86  
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4.1.3 Συμφωνία καθαρών κερδών 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2012 

 

Σύνολο κερδών σύμφωνα με τα ΕΓΠΛΑ (προ φόρων) 
 

(6.541.034,69) 

Αναμορφώσεις μετάβασης σε ΔΠΧΑ 
   Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων χρήσης 
  

1.391.000,78  

Αποτελέσματα από απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
  

(2.316.009,05) 

Αποτελέσματα από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 

(12.493,84) 

Αποτελέσματα από προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων 
 

47.000,00  

Αποτελέσματα από προβλέψεις υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 
 

21.274,77  

Διαγραφή άϋλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης των ΔΠΧΑ 0,00  

Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης στα αποτελέσματα χρήσης 
 

(869.227,33) 

Σύνολο κερδών σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
  

(7.410.262,02) 

Αποτελέσματα από αναλογιστικές ζημίες 
  

(3.834,24) 

Σύνολο συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
 

(7.414.096,26) 

 

4.1.4 Συμφωνία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2012 

 

 
ΕΓΠΛΑ 

Αναμορφώσεις 
για μετάβαση σε 

ΔΠΧΑ ΔΠΧΑ 

Έσοδα (Πωλήσεις) 3.822.702,35  0,00  3.822.702,35  

Κόστος πωληθέντων (2.031.045,30) 47.000,00  (1.984.045,30) 

Μικτά κέρδη  1.791.657,05  47.000,00  1.838.657,05  

Άλλα έσοδα  1.309,20  0,00  1.309,20  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (426.403,72) (1.856,45) (428.260,17) 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (817.524,75) 10.637,39  (806.887,36) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων  549.037,78  55.780,93  604.818,71  

Καθαρά έσοδα / έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (7.001.799,21) (2.316.009,05) (9.317.808,26) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (6.452.761,43) (2.260.228,11) (8.712.989,54) 

Φόρος εισοδήματος (88.273,26) 1.391.000,78  1.302.727,52  

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (6.541.034,69) (869.227,33) (7.410.262,02) 

    Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
   Μη µετακυλιόµενα στα αποτελέσµατα 
   Αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες 0,00  (3.834,24) (3.834,24) 

Σύνολο µη µετακυλιόµενων µετά τους φόρους 0,00  (3.834,24) (3.834,24) 

    
Λοιπά Συνολικά Έσοδα καθαρά από φόρο 0,00  (3.834,24) (3.834,24) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0,00  (3.834,24) (3.834,24) 

    Οι συνολικές ζημιές χρήσης αποδίδονται σε: 
   Μετόχους της εταιρείας (6.541.034,69) (869.227,33) (7.410.262,02) 

    Οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές χρήσης αποδίδονται σε: 
  Μετόχους της εταιρείας (6.541.034,69) (873.061,57) (7.414.096,26) 

    Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-
βασικά (173,30) 

 
(196,32) 
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4.2 Πληροφόρηση κατά Τομέα 

Η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει έναν λειτουργικό τομέα, διότι τα πωλούμενα εμπορεύματα είναι 

ιδίας φύσεως, ζήτησης στην αγορά και μικτού περιθωρίου κέρδους. Η Διοίκηση για τους 

σκοπούς εσωτερικούς πληροφόρησης και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων παρακολουθεί 

όλη τη δραστηριότητα της Εταιρείας σε ένα τομέα.  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη Κύπρο. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος είναι 

επουσιώδης σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων της Εταιρείας. 

 

 

5 Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012 η Εταιρεία εµφάνισε αρνητικά Ίδια 

Κεφάλαια ύψους € 4.184.499,45 και € 6.310.172,43 αντίστοιχα και ως εκ τούτου συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Τα αρνητικά Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας οφείλονται αποκλειστικά στις ζημίες που έχουν 

προκύψει από το έκτακτο γεγονός των απομειώσεων των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

(ΟΕΔ) λόγω της υποχρεωτικής συμμετοχής της στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής των 

ομολόγων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού δημοσίου με νέους πιστωτικούς τίτλους 

(“PSI+”) η οποία πραγματοποιήθηκε την 1
η
 Μαρτίου 2012. Συγκεκριμένα η Εταιρεία 

υποχρεώθηκε να ανταλλάξει το σύνολο των επιλέξιμων τίτλων που κατείχε με νέα ομόλογα 

του Ελληνικού Δημοσίου χαμηλότερης αξίας. Από την απομείωση αυτή προέκυψε συνολική 

ζημία προ φόρων ποσού € 8.819.251,86. 

Επίσης, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το 

κυκλοφορούν ενεργητικό κατά το ποσό των € 6.040.279,09 στη χρήση λήξης 31/12/2013 και 

κατά το ποσό των € 7.763.956,83 στην χήση λήξης 31/12/2012.  

Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται κατά κύριο λόγο η υποχρέωση προς 

προμηθευτές ύψους € 22.518.621,85 στη χρήση 2013 και € 23.158.417,01 στη χρήση 2012. 

Η Διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον βασικό 

προμηθευτή της για την αναδιάρθρωση της οφειλής της με την ανάληψη από αυτόν 

σημαντικού μέρους της ζημίας που υπέστη από την υποχρεωτική συμμετοχή της στο 

πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής των ομολόγων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού 

δημοσίου με νέους πιστωτικούς τίτλους (“PSI+”). 

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρείας κατά την 31/12/2013 είναι θετικές και ανέρχονται 

στο ποσό των Ευρώ 4.627.030,30 γεγονός που καταδικνύει την ικανότητά της για την 

διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και την 

επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων . 

Επιπρόσθετα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνεδρίασε στις 5 Φεβρουαρίου 2014 

ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 999.983,85 προς 

διευκόλυνση της εταιρείας, στην προώθηση των επιχειρηματικών της στόχων και την κάλυψη 

των τρεχουσών υποχρεώσεών της. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω οι παρούσες καταστάσεις οικονομικής πληροφόρησης της 

Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων 

της. Αντιστοίχως οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με 

την ανάκτηση και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και 

την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες θα ήταν ως αποτέλεσμα 

της μη δυνατότητας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. 
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6 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

6.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Η κίνηση του λογαριασμού «Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία» της Εταιρείες αναλύεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 

  
Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/2012 739.701,51 43.097,58 128.901,66 911.700,75 

Προσθήκες 85.250,70 10.505,69 6.422,97 102.179,36 

Πωλήσεις/ διαγραφές (14.040,10) - (3.791,19) (17.831,29) 

Υπόλοιπο 31/12/2012 810.912,11 53.603,27 131.533,44 996.048,82 

     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 01/01/2012 (738.805,03) (28.913,20) (120.755,06) (888.473,29) 

Αποσβέσεις περιόδου (85.865,73) (6.466,49) (8.657,78) (100.990,00) 

Πωλήσεις/ διαγραφές 13.966,63 - 3.790,54 17.757,17 

Υπόλοιπο 31/12/2012 (810.704,13) (35.379,69) (125.622,30) (971.706,12) 

     

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2012 207,98 18.223,58 5.911,14 24.342,70 

     

Υπόλοιπο 01/01/2013 810.912,11 53.603,27 131.533,44 996.048,82 

Προσθήκες 136.976,14 - 6.136,15 143.112,29 

Πωλήσεις/ διαγραφές (1.317,19) (10.505,69) (6.080,00) (17.902,88) 

Υπόλοιπο 31/12/2013 946.571,06 43.097,58 131.589,59 1.121.258,23 

     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 01/01/2013 (810.704,13) (35.379,69) (125.622,30) (971.706,12) 

Αποσβέσεις περιόδου (134.149,88) (1.969,62) (7.480,55) (143.600,05) 

Πωλήσεις/ διαγραφές 1.316,86 - 6.079,68 7.396,54 

Υπόλοιπο 31/12/2013 (943.537,15) (37.349,31) (127.023,17) (1.107.909,63) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2013 3.033,91 5.748,27 4.566,42 13.348,60 

   

Οι επενδύσεις της εταιρείας σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία στη διάρκεια του έτους 
ανήλθαν συνολικά σε € 143.112,29 (2012: € 102.179,36).  

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή 
άλλου τύπου δεσμεύσεις. 
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6.2 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Η κίνηση του λογαριασμού «Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία» της Εταιρείας αναλύεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Λογισμικά 
Προγράμματα 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01.01.2012 15.703,34 15.703,34 
Προσθήκες 1.556,90 1.556,90 

Υπόλοιπο την 31.12.2012 17.260,24 17.260,24 

   

Υπόλοιπο την 01.01.2013 17.260,24 17.260,24 
Προσθήκες - - 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 17.260,24 17.260,24 

   

Αποσβέσεις   
Υπόλοιπο την 01.01.2012 (15.703,03) (15.703,03) 

Προσθήκες (1.556,88) (1.556,88) 

Υπόλοιπο την 31.12.2012 (17.259,91) (17.259,91) 

   

Υπόλοιπο την 01.01.2013 (17.259,91) (17.259,91) 

Προσθήκες - - 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 (17.259,91) (17.259,91) 

   

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2012 0,33 0,33 

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2013 0,33 0,33 

 

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις σε ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία στη 
διάρκεια του έτους (2012: € 1.556,90).  

Επί των ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται 
εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις. 
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6.3 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία 

 

Περιουσιακά στοιχεία όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό την 

31/12/2013 

Δάνεια και 
απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 
στη εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 
 

Σύνολο 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις  4.576.986,38 

  
4.576.986,38 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
στη εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 
2.399.627,66 

 
2.399.627,66 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.718.755,10 
  

8.718.755,10 

Σύνολο  13.295.741,48 2.399.627,66   15.695.369,14 

     
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται 

στον ισολογισμό την 31/12/2013   

Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις στο 

αποσβεσμένο κόστος 
Σύνολο 

Τραπεζικός δανεισμός 
  

528.542,53 528.542,53 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (εκτός 
από υποχρεώσεις που προβλέπονται από 
το νόμο) 

    Σύνολο 
  

22.547.562,00 22.547.562,00 

 
    23.076.104,53 23.076.104,53 

 

Περιουσιακά στοιχεία όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό την 

31/12/2012 
Δάνεια και 
απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 
στη εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων   Σύνολο 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις  9.516.644,94 

  
9.516.644,94 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
στη εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 
1.927.790,95 

 
1.927.790,95 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.202.211,53 
  

3.202.211,53 

Σύνολο 12.718.856,47 1.927.790,95   14.646.647,42 

     
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται 

στον ισολογισμό την 31/12/2012     

Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις στο 

αποσβεσμένο κόστος Σύνολο 

Τραπεζικός δανεισμός 
  

587.281,13 587.281,13 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (εκτός 
από υποχρεώσεις που προβλέπονται από 
το νόμο) 

    Σύνολο 
  

23.189.356,44 23.189.356,44 

 
    23.776.637,57 23.776.637,57 
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6.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις συνολικού ποσού € 8.182,81 (2012:  
€ 7.911,81) αφορούν κυρίως χορηγηθείσες εγγυήσεις εκμίσθωσης ακινήτων και αυτοκινήτων. 

 

 

6.5 Αποθέματα 
 31/12/2013  31/12/2012 

Εμπορεύματα 1.662.916,08  1.585.942,88 

Μείον: προβλέψεις για απαξίωση εμπορευμάτων (242.000,00) 
 

(113.000,00) 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 1.420.916,08  1.472.942,88 

 
Η Εταιρεία προέβη σε πρόβλεψη απαξίωσης των εμπορευμάτων με βάση την καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία τους κατά € 129.000,00 για τη χρήση 2013.  

 

6.6 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

  31/12/2013  31/12/2012 

Εμπορικές απαιτήσεις     

Νοσοκομεία   4.360.870,31  7.999.023,52 

Λοιποί πελάτες  52.329,98  613.668,24 
Γραμμάτια εισπρακτέα  582,00  1.000,00 
Γραμμάτια σε καθυστέρηση  2.776,71  2.091,71 
Επιταγές εισπρακτέες  23.176,78  86.227,76 
Επιταγές σε καθυστέρηση     
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  (97.976,71)  (53.764,30) 

  4.341.759,07  8.648.246,93 

     

Λοιπές απαιτήσεις     
Προκαταβολές αποθεμάτων     
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο  230.880,53  805.440,05 
Χρεώστες διάφοροι  465,80  1.586,57 
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες  12.165,72  10.729,54 
Μεταβατικοί λογαριασμοί  3.880,98  61.371,39 
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  (12.165,72)  (10.729,54) 

  235.227,31  868.398,01 

Σύνολα  4.576.986,38  9.516.644,94 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις για τις χρήσεις που έληξαν την  
31

η
 Δεκεμβρίου 2013 και 2012, είχε ως ακολούθως: 

 

 31/12/2013  31/12/2012 

Υπόλοιπο την 01.01 (64.493,84)  (52.000,00) 

Πρόσθετη πρόβλεψη (45.648,59)  (12.493,84) 

Υπόλοιπο την 31.12 (110.142,43)  (64.493,84) 

 
Κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012 δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες μη απομειωμένες 
απαιτήσεις. Η Διοίκηση δεν αναμένει χρηματοοικονομική ζημιά από τα Δημόσια νοσοκομεία 
και τις ιδιωτικές κλινικές καθώς με βάση την προηγούμενη εμπειρία παρότι μπορεί να 
καθυστερεί η τακτοποίηση των απαιτήσεων, θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης. 
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6.7 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων» αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 31/12/2013  31/12/2012 

ΟΕΔ 2.399.627,66  1.927.790,95 

 
Την 1

η
 Μαρτίου 2012, στα πλαίσια του προγράμματος αναδιάρθρωσης του Ελληνικού 

δημόσιου χρέους, η Εταιρεία υποχρεώθηκαν μέσω της ενεργοποίησης των CACs από το 

Ελληνικό δημόσιο, να συμμετάσχει στο PSI+ ανταλλάσσοντας υποχρεωτικά το σύνολο των 

επιλέξιμων τίτλων που κατείχε με νέα ομόλογα εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου («νέα 

ΟΕΔ») διάρκειας από 11 έως 30 χρόνια. Κάθε νέο ΟΕΔ συνοδεύεται από μία διακριτή κινητή 

αξία με απόδοση συνδεδεμένη με το Ελληνικό ΑΕΠ (warrants). Η Εταιρεία αναγνώρισε τα νέα 

ομόλογα ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

Η μεταβολή στα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων της 
Εταιρείας, είναι η παρακάτω: 
 

 31/12/2013  31/12/2012 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 1.927.790,95  13.136.619,38 
Προσθήκες -  - 
Λήξη ΟΕΔ (53.079,86)  - 
Πώληση -  (1.864.660,00) 
Απομειώσεις 524.916,57  (9.344.168,43) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2.399.627,66  1.927.790,95 

 
Σύμφωνα με τους κύριους όρους του PSI  

 για κάθε ομόλογο που επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο PSI+ («Επιλέξιμοι Τίτλοι»), 
ποσοστό 53,5% της ονομαστικής αξίας απομειώθηκε, ποσοστό 31,50% της 
ονομαστικής αξίας ανταλλάχθηκε με ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας έκδοσης του 
Ελληνικού Δημοσίου. 

 τα νέα ομόλογα εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου («νέα ΟΕΔ») έχουν διάρκεια από 
11 έως 30 χρόνια ενώ το επιτόκιό τους, με έναρξη τοκοφόρου περιόδου την 
24/2/2012, θα διαμορφωθεί ως εξής: 2% έως το 2015, 3% έως το 2020, 3,65% το 
2021 και 4,3% για τη μεταγενέστερη περίοδο έως το 2042. 

 τα νέα ΟΕΔ εκδίδονται σε 20 διακριτές σειρές με τμηματικές λήξεις από το 2023 έως 
το 2042, ώστε να επιτευχθεί ετήσια απόσβεση 5% στο συνολικό ποσό τους. 

 κάθε νέο ΟΕΔ συνοδεύεται από μία διακριτή κινητή αξία με απόδοση συνδεδεμένη με 
το Ελληνικό ΑΕΠ (warrants). Τα warrants αποδίδουν ετήσιο τόκο έως 1% επί ενός 
θεωρητικού ποσού που θα ισούται με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων 
εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου και υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση του ελληνικού 
ΑΕΠ θα επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους. Η πληρωμή του επιπρόσθετου αυτού 
τόκου θα ξεκινήσει από το 2015. 

Η Εταιρεία αναγνώρισε συνολικά ζημίες απομείωσης προ φόρων ποσού € 8.819.251,86. 

Η εταιρεία έχει ενεχυριάσει προς κάλυψη του δανείου της ομόλογα τα οποία στις 31/12/2013 
αποτιμούνται σε αξία € 178.990,77. 
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6.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» αναλύεται ως 
ακολούθως: 
 
 

 31/12/2013 31/12/2012 

Ταμείο 172.200,87 19.464,60 
Καταθέσεις όψεως 8.546.554,23 1.767.746,93 
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα - 1.415.000,00 

Σύνολο 8.718.755,10 3.202.211,53 

 
Τα έσοδα από τόκους συμπεριλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες 
καταστάσεις.  
 
 

6.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

  
Αριθμός 
Μετοχών 

Ονομαστική 
Αξία 

Μετοχής 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 37.745,00 29,35 1.107.815,75 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 37.745,00 29,35 1.107.815,75 

 

 

6.10 Αποθεματικά 

Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες 

υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό 

μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την 

διάρκεια της ζωής της Εταιρίας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού. 
 
Ο λογαριασμός «Αποθεματικά» αναλύεται ως ακολούθως: 

 
 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Καταθέσεις 
μετόχων έναντι 

αύξησης 
μετοχικού 
κεφαλαίου 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/12 147.868,77 - 147.868,77 

Μεταβολές χρήσης - - - 

Υπόλοιπο 31/12/12 147.868,77 - 147.868,77 

    

Υπόλοιπο 01/01/13 147.868,77 - 147.868,77 

Μεταβολές χρήσης - 999.999,00 999.999,00 

Υπόλοιπο 31/12/13 147.868,77 999.999,00 1.147.867,77 

 
Την 30

η
 Νοεμβρίου 2013 σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 999.999,00 προς 
διευκόλυνση της εταιρίας, στην προώθηση των επιχειρηματικών της στόχων και την κάλυψη 
των τρεχουσών υποχρεώσεών της. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνεδρίασε στις 5 
Φεβρουαρίου 2014 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των  
€ 999.983,85 με την έκδοση 34.071 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 έκαστης.  
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6.11 Δάνεια 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής  

 
 31/12/2013 31/12/2012 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 528.542,53 587.281,13 

Σύνολο βραχυπροθέσμων δανείων 528.542,53 587.281,13 

Μέσο Σταθμικό Επιτόκιο  9,15% 9,52% 

 

Τα βασικά δεδομένα της συναφθείσας βραχυπρόθεσμης δανειακής σύμβασης παρατίθενται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Νόμισμα Τράπεζα Πιστώτρια Τράπεζα 
Ημ/νία 

σύμβασης  
Ποσό 

σύμβασης 
Υπόλοιπο 
31.12.2013 

Υπόλοιπο 
31.12.2012 

€ 
Τράπεζα 
Αττικης 

Τράπεζα Αττικής 23/10/2006 
έως 

2.000.000 
528.542,53 587.281,13 

 

Σύμβαση Πίστωσης με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό με την Τράπεζα Αττικής 

Στις 23 Οκτωβρίου 2006 υπεγράφη σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό 
με την Τράπεζα Αττικής. Σύμφωνα με τη σύμβαση το όριο πίστωσης ορίσθηκε σε  
€ 2.000.000.  

Η εταιρεία έχει ενεχυριάσει προς κάλυψη του δανείου της ομόλογα τα οποία στις 31/12/2013 
αποτιμούνται σε αξία € 178.990,77. 

 

6.12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 

 31/12/2013 31/12/2012 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων  19.199,16 36.639,69 

Πληρωθείσες εισφορές εργοδότη - (25.423,34) 
Έσοδα / (έξοδα) αναγνωρισμένα στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων 3.501,04 4.148,57 

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση  1.788,06 3.834,24 

Καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) στον ισολογισμό  24.488,26 19.199,16 

 

Τα ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση συνολικών εσόδων έχουν ως εξής: 

 

 31/12/2013 31/12/2012 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας  2.752,27 3.620,01 

Χρηματοοικονομικό κόστος  748,77 1.795,34 

Κόστος προϋπηρεσίας - (18.462,02) 

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών - 17.195,23 

Συνολική επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης  3.501,04 4.148,57 
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Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονομικής θέσης έχει ως 
εξής: 

 

 31/12/2013 31/12/2012 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης 19.199,16 36.639,69 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας  2.752,27 3.620,01 

Χρηματοοικονομικό κόστος 748,77 1.795,34 

Κόστος προϋπηρεσίας - (18.462,02) 

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών - 17.195,23 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους  - (25.423,34) 

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση 1.788,06 3.834,24 

Καθαρή υποχρέωση/(απαίτηση) ισολογισμού  24.488,26 19.199,16 

 

Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στη Καθαρή Θέση μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 
είναι: 

 31/12/2013 31/12/2012 

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση 1.788,06 3.834,24 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 
 

 31/12/2013 31/12/2012 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  3,5% 3,9% 

Πληθωρισμός 2% 2% 

Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών 3% 3,2% 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών σε μεταβολές των 
αναλογιστικών παραδοχών είναι η εξής: 
 
 
 Αναλογιστική 

υποχρέωση 
Ποσοστιαία 
μεταβολή 

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%  22.136  -10% 
Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 27.120  11% 
Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%  27.107  11% 
Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%  22.126  -10% 

 

 

6.13 Φόρος εισοδήματος - Αναβαλλόμενη Φόροι 

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο 4110/2013 που τέθηκε σε ισχύ την 23 Ιανουαρίου 2013, 
ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίζεται στο 26% 
για το 2013 και έπειτα και ο παρακρατούμενος φόρος επί της διανομής μερισμάτων που 
εγκρίνονται μετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%. 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 
φορολογικές αρχές και τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται 
σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τις οικονομικές χρήσεις μέχρι και το 2010, τα κέρδη ή οι ζημίες 
που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι 
φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, 
στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.  
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Από την οικονομική χρήση 2011 και μετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία 
έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που 
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία 
πραγματοποιήθηκαν. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν 
κάθε χρόνο προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογιζόμενη επί του φόρου εισοδήματος της 
τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον 
ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο. 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης  

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες 
Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται 
υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην 
παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που 
διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος 
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» 
και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο 
Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 
έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το 
Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για 
έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» για τις οικονομικές χρήσεις 2011 και 2012 έχει 
εκδοθεί χωρίς προσαρμογές. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2013 ήδη διενεργείται από 
την TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού 
ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις. 

Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα για τις χρήσεις που έληξαν την 
31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αναλύεται ως εξής: 

 
 31/12/2013  31/12/2012 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  (71.263,03)  (88.273,26) 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι (1.000,00)  - 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 418.007,44  1.391.000,78 

 345.744,41  1.302.727,52 
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προέρχονται από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 
φορολογικής βάσης και της λογιστικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναλύονται ως εξής: 
 
 

  

(Χρέωση) / 
πίστωση στην 

κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

  01/01/2012  31/12/2012 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 7.327,94 (4.254,95) 3.072,98 

Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων 10.400,00 2.498,77 12.898,77 

Προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων 32.000,00 (9.400,00) 22.600,00 
Χρεωστική διαφορά από πρόγραμμα 
ανταλλαγής ΟΕΔ - 1.402.156,97 1.402.156,97 

 
49.727,94 1.391.000,78 1.440.728,72 

 

01/01/2013  31/12/2013 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού 3.072,98 2.062,22 5.135,20 

Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων 12.898,77 15.738,26 28.637,03 

Προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων 22.600,00 40.320,00 62.920,00 
Χρεωστική διαφορά από πρόγραμμα 
ανταλλαγής ΟΕΔ 1.402.156,97 359.886,96 1.762.043,92 

 
1.440.728,72 418.007,44 1.858.736,16 

 

Οι καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν κατά κύριο 
λόγο αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση η οποία αναφέρεται στη χρεωστική διαφορά που 
προέκυψε από την υποχρεωτική συμμετοχή της Εταιρείας στο πρόγραμμα ανταλλαγής 
ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές 
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής 
γενόμενης από τη χρήση 2012. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, τον προϋπολογισμό των 
επομένων ετών και τα υφιστάμενα επιχειρηματικά σχέδια, εκτιμά ότι υπάρχουν επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι πιο πιθανό να υπάρχουν επαρκή μελλοντικά 
φορολογητέα κέρδη ώστε να μπορούν να συμψηφισθούν οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές. 

Από 01/01/2013 σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4110/2013 μεταβλήθηκε ο φορολογικός 
συντελεστής από 20% σε 26%. Στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2013 έγινε 
επαναϋπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας επί των προσωρινών διαφορών της 
01/01/2013 με τον νέο συντελεστή. Η διαφορά της αναβαλλόμενης φορολογίας που 
προέκυψε καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα. 
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6.14 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 
 

 31/12/2012  31/12/2011 

Εμπορικές υποχρεώσεις     

Προμηθευτές 22.518.621,85  23.158.417,01 

Προκαταβολές πελατών 2.776,77  - 

Επιταγές πληρωτέες 562,02  5.545,62 

 22.521.960,64  23.163.962,63 

Λοιπές υποχρεώσεις    

Μεταβατικοί λογαριασμοί  21.192,12  14.352,15 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 23.602,91  18.941,26 

Πιστωτές διάφοροι 4.409,24  11.041,66 

 49.204,27  44.335,07 

Σύνολο 22.571.164,91  23.208.297,70 

 
Οι ημερομηνίες λήξης των εμπορικών υποχρεώσεων με βάση τις πληρωμές που προκύπτουν 
από τις σχετικές συμβάσεις ή και υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

 31/12/2013  31/12/2012 

1 έως 90 ημέρες 518.581,98  516.534,90 

91 έως 180 ημέρες 277.117,88  342.477,92 

181 ημέρες και άνω 21.726.260,78  22.304.949,81 

 22.521.960,64  23.163.962,63 

 
 
 

6.15 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 
 

 31/12/2013  31/12/2012 

ΦΠΑ 42.539,46  79.311,52 

Φόροι αμοιβών προσωπικού 12.894,91  7.336,78 

Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων 1.422,50  1.320,00 

Σύνολο 56.856,87  87.968,30 
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6.16 Ανάλυση Εξόδων 

Τα έξοδα (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης) αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 

31/12/2013  31/12/2012 

Αμοιβές προσωπικού 430.352,80  427.647,67 

Αμοιβές τρίτων 132.552,34  86.158,05 

Παροχές τρίτων 96.465,33  107.024,22 

Φόροι & τέλη 259.012,32  143.685,11 

Διάφορα έξοδα 226.189,67  376.866,54 

Αποσβέσεις 144.169,19  102.546,88 

Προβλέψεις 177.400,86  (55.780,93) 

Αναλώσεις αποθεμάτων 2.093.573,49  2.031.045,30 

  3.559.716,00  3.219.192,84 

 

Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής: 

 
 31/12/2013  31/12/2012 

Κόστος πωληθέντων 2.222.573,49  1.984.045,30 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 396.142,89  428.260,17 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 940.999,63  806.887,36 

 3.559.716,00  3.219.192,84 

 
 
 

6.17 Άλλα Έσοδα  

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Άλλα έσοδα» αναλύεται ως εξής: 

 
 31/12/2013  31/12/2012 

Εισπραττόμενα έξοδα μεταφοράς 390,00  1.309,20 

Σύνολο 390,00  1.309,20 
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6.18 Χρηματοοικονομικά Έσοδα / (Έξοδα)  
 

Το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα» αναλύεται ως ακολούθως» 
 

 31/12/2013 
 

31/12/2012 

Χρηματοοικονομικά έξοδα    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (58.322,85)  (59.540,37) 
Απομείωση σε εύλογη αξία ΟΕΔ -  (9.344.168,43) 
Αντιστροφή απομείωσης ΟΕΔ 524.916,57  - 

 466.593,72  (9.403.708,80) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα    
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 27.779,61  11.988,21 
Κέρδη από πώληση ΟΕΔ -  17.374,54 
Τόκοι ΟΕΔ 26.005,28  56.537,79 

 53.784,89  85.900,54 

Σύνολο 520.378,61  (9.317.808,26) 

 

Στα χρηματοοικονομικά έσοδα περιλαμβάνονται τα έσοδα από τόκους καταθέσεων και τα 
έσοδα από τόκους των ομολόγων. 

Στα χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνονται τα έξοδα των τόκων του βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού και οι ζημίες απομείωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων. 

 

 

6.19 Κέρδη ανά Μετοχή 

Τα βασικά κέρδη /(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος (ζημία) 
της χρήσεως που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των 
κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, κατά την διάρκεια της χρήσεως. 

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που 
αποδίδεται στους μετόχους της εταιρείας (αφού αφαιρεθεί η επίδραση στα αποτελέσματα από 
την μετατροπή δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές) με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό 
των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο για την επίδραση 
των δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές). 

Δεν υπήρξαν ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε 
μετοχές που είναι μειωτικοί των κερδών κατά τις χρήσεις στις οποίες αναφέρονται οι 
οικονομικές καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί ξεχωριστά απομειωμένα κέρδη 
ανά μετοχή. 

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών (ζημιών) ανά μετοχή για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 και 2012 έχει ως εξής: 

 
 31/12/2013 31/12/2012 

Κέρδη / (ζημίες) που αναλογούν στους 
μετόχους 1.127.462,03 (7.410.262,02) 
Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 37.745 37.745 
   
Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 29,8705 (196,3243) 
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7 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 31/12/2013 31/2/2012 

Σωρευτικές πωλήσεις   

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών 5.333,75 19.779,34 

Πωλήσεις παγίων - - 

Πωλήσεις υπηρεσιών / Λοιπά έσοδα - - 

   

Σωρευτικές αγορές   

Αγορές αγαθών -  

Αγορές παγίων - - 
   

Παροχές προς τη Διοίκηση   

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 17.854,44 17.854,44 

   
Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές 
αγαθών/υπηρεσιών   

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη - 13.824,16 

   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 2.389.286,48 2.402.333,81 

   

Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων - - 

 

 

8 Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

8.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών οργάνων που ενδέχεται να 

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

 

8.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Η Εταιρεία κατά την 31/12/2013 είχε συνάψει συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που 

αφορούν την ενοικίαση ακινήτων και αυτοκινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες 

έως και το έτος 2017. 

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως 

ακολούθως: 

 

 
Κατά την 

31/12/2013 
  

Κατά την 
31/12/2012 

Μέχρι 1 έτος 13.648,80  13.648,80 

Από 1 έως και 5 έτη 54.595,20  68.244,00 

Πάνω από 5 έτη -  - 

 

Τα έξοδα λειτουργικών μισθώσεων (αυτοκινήτων) τα οποία καταχωρήθηκαν στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων της περιόδου 01/01 - 31/12/2013 ανήλθαν σε € 22.312,08 
(2012: € 22.312,08).  

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων των παραπάνω λειτουργικών μισθώσεων 
έχουν ως ακολούθως: 
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Κατά την 

31/12/2013 
  

Κατά την 
31/12/2012 

Μέχρι 1 έτος 21.207,00  22.312,08 

Από 1 έως και 5 έτη 24.643,00  45.850,00 

Πάνω από 5 έτη -  - 

 

8.3 Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές 
για την χρήση 2010. Η Διοίκηση δεν διενήργησε πρόβλεψη πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση διότι εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν 
ουσιώδεις διαφορές. 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα 
κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως 
ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 
φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές 
υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές 
αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των κερδών των πέντε επόμενων 
χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν. 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες 
Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται 
υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο 
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο 
εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης 
του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία 
«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών από την 
καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών 
τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του 
Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των 
δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» 
στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» για τις οικονομικές χρήσεις 2011 και 2012 έχει 
εκδοθεί χωρίς προσαρμογές. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι οικονομικές χρήσεις 
θεωρούνται οριστικές για σκοπούς φορολογικού ελέγχου μετά από δεκαοκτώ μήνες από την 
υποβολή της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονομικών. 
Σύμφωνα με την απόφαση 1236/2013 του Υπουργείου Οικονομικών, η οικονομική χρήση 
2011 θεωρείται οριστική την 30 Απριλίου 2014. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2013 
ήδη διενεργείται από την TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κατά την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

9 Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

9.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο, σε κίνδυνο 
αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του συναλλαγματικού κινδύνου, του κινδύνου μεταβολής των 
τιμών και του κινδύνου επιτοκίου), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική 
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που εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων επικεντρώνεται στην αδυναμία 
πρόβλεψης του χρόνου είσπραξης των πωλήσεων προς το δημόσιο και επιδιώκει να 
ελαχιστοποιεί τις πιθανές συνέπειές της στη ρευστότητα και στα αποτελέσματα της Εταιρείας. 
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η διαχείριση 
χρηματοοικονομικού κινδύνου διενεργείται από το οικονομικό τμήμα βάση των κατευθύνσεων 
της Διοίκησης. 

Το ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις», απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις 
με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η 
σπουδαιότητα των χρηματοοικονομικών μέσων για την χρηματοοικονομική θέση της 
Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτίθενται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των 
χρηματοοικονομικών της μέσων: 

(α) Κίνδυνο αγοράς 

(β) Πιστωτικό κίνδυνο 

(γ) Συναλλαγματικό κίνδυνο 

(δ) Κίνδυνο ρευστότητας 

 

Κίνδυνος αγοράς 

i) Κίνδυνος μεταβολής των τιμών 

H εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο τιμών διότι κατέχει τίτλους κατηγοριοποιούνται στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η έκθεση στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών περιορίζεται 
στην αξία του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου.  

ii) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό. Οι δανειακές 
συμβάσεις κυμαινόμενου επιτοκίου, εκθέτουν την Εταιρεία σε ταμειακό κίνδυνο επιτοκίου. 
Επιπλέον, ο τραπεζικός δανεισμός με σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο 
μεταβολών της εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων. Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί 
παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο επιτοκίου των 
ταμειακών ροών. 

Η ανάλυση της ευαισθησίας υποθέτει παράλληλη μεταβολή των επιτοκίων κατά + 50bps που 
κατά την κρίση της Διοίκησης θεωρείται εύλογη και η επίδραση αφορά στα αποτελέσματα: 

 

31/12/2013 Λογιστική αξία + 50 Μ.Β. -50 Μ.Β. 

Τραπεζικός δανεισμός  528.542,53  (2.642,71)  2.642,71 

Καθαρή επίδραση στα αποτελέσματα  (2.642,71)  2.642,71 

 
  

31/12/2012 Λογιστική αξία + 50 Μ.Β. -50 Μ.Β. 

Τραπεζικός δανεισμός 587.281,13  (2.936,41) 2.936,41  

Καθαρή επίδραση στα αποτελέσματα  (2.936,41) 2.936,41  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται σε μόνιμη βάση τον πιστωτικό κίνδυνο. Ο πιστωτικός κίνδυνος 
προκύπτει κυρίως από πωλήσεις σε Δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές και αφορά 
εκκρεμείς απαιτήσεις, συναλλαγές που επηρεάζουν την Εταιρεία για περισσότερες της μίας 
χρήσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διατηρούνται σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς. Η Εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου από πωλήσεις 
οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως προς Δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Οι 
πωλήσεις προς Δημόσια νοσοκομεία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 95,17% και οι πωλήσεις 
προς Ιδιωτικές κλινικές ποσοστό 3,99% (2012: 91,84% και 6,43% αντίστοιχα) των εσόδων. 
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Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι πωλήσεις πραγματοποιούνται 
με πελάτες που χαρακτηρίζονται από το κατάλληλο πιστοληπτικό ιστορικό και την ανάλογη 
υπόληψη. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί τακτικά τη χρονολογική κατάταξη των εκκρεμών απαιτήσεων. Δεν 
υπάρχουν εκπρόθεσμες απαιτήσεις με εξαίρεση τις εκκρεμείς απαιτήσεις έναντι νοσοκομείων 
και ασφαλιστικών οργανισμών. Η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντική χρηματοοικονομική ζημιά 
από τα Νοσοκομεία, καθώς με βάση την προηγούμενη εμπειρία παρότι καθυστερεί η 
τακτοποίηση των συγκεκριμένων απαιτήσεων, θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης. 

 

γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο και το σύνολο των συναλλαγών 
της διενεργείται σε ευρώ. 

 

δ) Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος) 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώσει 
τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται 
σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων ή/και 
πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων με λήξη στους επόμενους 12 μήνες.  

Η ρευστότητα της Εταιρείας εξαρτάται άμεσα από την είσπραξη των πωλήσεων από τα 
Δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές καθώς αποτελούν το 95,17% και 3,99% των 
εσόδων (2012: 91,84% και 6,43% αντίστοιχα). Συνεπώς οι σημαντικές καθυστερήσεις που 
παρατηρούνται στην τακτοποίηση των απαιτήσεων από τα Δημόσια νοσοκομεία και τις 
ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες είναι συνήθεις στο φαρμακευτικό τομέα, έχουν αρνητική επίπτωση 
στη ρευστότητα και στο κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας. 

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των μη προεξοφλημένων συμβατικών πληρωμών 
(περιλαμβανομένων των πληρωμών των κεφαλαίων και των τόκων) των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας: 

 

 
Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη Άνω των 5 

ετών 
Σύνολο 

31/12/2013      

Δανειακές υποχρεώσεις   528.542,53     528.542,53 

Προμηθευτές και λοιπές 
εμπορικές υποχρεώσεις 1.136.737,03 1.022.577,05 7.566.607,56 12.796.039,00 22.521.960,64 

31/12/2012           

Δανειακές υποχρεώσεις   587.281,13     587.281,13 

Προμηθευτές και λοιπές 
εμπορικές υποχρεώσεις 1.202.751,67 1.045.759,76 14.937.887,59 5.977.563,61 23.163.962,63 

 
 
 
 
  



  Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
 της χρήσης από  
 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 
 (ποσά σε €) 

 

56 

9.2 Διαχείριση κεφαλαίου 

Στόχος της Διαχείρισης Κεφαλαίου της Εταιρείας είναι η διατήρηση της υψηλής της 
πιστοληπτικής του διαβάθμισης για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των 
επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και την επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων. Για 
τον σκοπό διαχείρισης κεφαλαίου η Εταιρεία ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια 
χρησιμοποιώντας τον δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Ο δείκτης χρηματοοικονομικής 
μόχλευσης είναι το πηλίκο του καθαρού χρέους προς το συνολικό κεφάλαιο. Ως καθαρό χρέος 
λαμβάνεται ο συνολικός δανεισμός μειωμένος κατά τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά 
ισοδύναμα. Ως συνολικό κεφάλαιο λαμβάνεται το ποσό των «Ιδίων κεφαλαίων» όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό προσαυξημένα με το καθαρό χρέος. 

Ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης για 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 διαμορφώθηκε 
ως εξής: 

 

31/12/2013 31/12/2012 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 528.542,53 587.281,13 

Σύνολο δανεισμού 528.542,53 587.281,13 

Μείων: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (8.718.755,10) (3.202.211,53) 

Καθαρός δανεισμός  (8.190.212,57) (2.614.930,40) 

 

  

Ίδια Κεφάλαια (4.184.499,45) (6.310.172,43) 

Συνολικό Κεφάλαιο 4.005.713,12 (3.695.242,03) 

Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης 204% 70,76% 

 
 

9.3 Εύλογη αξία 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της 
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:  

Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια 
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.  

Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 
καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα.  

Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 
καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1, 2 και 3 για τη 
μέτρηση της εύλογης αξίας. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών αξιών των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας που διακρατούνται στο αποσβεσμένο κόστος 
και των εύλογων αξιών τους: 

 
 Λογιστική αξία Εύλογη αξία 
 2013 2012 2013 2012 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
    

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4.576.986,38 9.516.644,94 4.576.986,38 9.516.644,94 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  8.718.755,10 3.202.211,53 8.718.755,10 3.202.211,53 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις          

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός  528.542,53 587.281,13 528.542,53 587.281,13 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22.571.164,91 23.208.297,70 22.571.164,91 23.208.297,70 
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Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων προσεγγίζουν τις λογιστικές τους αξίες. Η λογιστική αξία 
των βραχυπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει την εύλογη, καθώς η επίδραση της 
προεξόφλησης είναι επουσιώδη. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία: 

 
Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία  2013 2012 

Ιεραρχία 
Εύλογης αξίας 

ΟΕΔ 2.399.627,66 1.927.790,95 Επίπεδο 1 

 
 
 
 
 

10 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Η εταιρεία έχει ενεχυριάσει προς κάλυψη του δανείου της ομόλογα τα οποία στις 31/12/2013 
αποτιμούνται σε αξία € 178.990,77. 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

 
 

11 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανήρχετο κατά την 31/12/2013 
και την 31/12/2012 σε 14 άτομα. 
 
 

12  Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνεδρίασε στις 5 Φεβρουαρίου 2014 ενέκρινε την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 999.983,85 με την έκδοση 34.071 νέων 
μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 έκαστης. 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών 
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά 
από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Το Μέλος του Δ.Σ. Ο Λογιστής 

   

   

   

Ελισάβετ Ρεκούτη 
ΑΔΤ ΑΚ 066352 

Παναγιώτης Ρεκούτης 
ΑΔΤ  Χ 083273    

Γεώργιος Μπαραμπούτης 
ΑΔΤ ΑΒ 532832   

 
 


