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«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

 

 

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Για τη χρήση από 1
η
 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31

η
 Δεκεμβρίου 2015 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 6/06/2016 

και έχουν δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας  www.Labogen.gr 

 

 

 

 

 

 

 

   Ο Πρόεδρος ΔΣ 

 

 

 Τζανής Σπυρίδων 
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Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των 

Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2015 

 

Κύριοι  μέτοχοι, 

 

Σας θέτουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), που περιλαμβάνουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 2015 αποτελούμενες από την κατάσταση οικονομικής θέσης, την κατάσταση συνολικού  εισοδήματος, την 

κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σημειώσεις επί των οικονομικών 

καταστάσεων και παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, την παρούσα έκθεση και να 

απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για τη διαχειριστική 

περίοδο 1.1.2015 έως 31.12.2015. 

 

Γενική Ανασκόπηση  

 

Η λήξασα περίοδος παρουσίασε μείωση  σ’ ότι αφορά τον κύκλο εργασιών κατά 2% , γεγονός που οφείλεται 

στις πιεστικές μακροοικονομικές συνθήκες ιδιαίτερα στο ΄β εξάμηνο του 2015. Η εταιρεία ταυτόχρονα προέβει 

σε συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων της.  

 

Πορεία Εργασιών 

 

Αποτελέσματα   

 

Ο κύκλος εργασιών της περιόδου  2015 ανήλθε σε 2,36 εκ. € παρουσιάζοντας  μείωση 2 % σε σχέση με την περίοδο του 

2014. Τα λειτουργικά αποτελέσματα της περιόδου του 2015 ανήλθαν σε -92χιλ. € παρουσιάζοντας μείωση περίπου 

κατά 4.094%  σε σχέση με το αυτά του 2014. Οι ζημίες προ φόρων της περιόδου του 2015 ανήλθαν σε - 93χιλ. € περίπου 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3.258 % σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2014. 

 

Διευκρινήσεις επί των κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων της Κατάστασης Οικονομικής θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 

για την περίοδο 2015 παρατίθεται στις Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων.  

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 πραγματοποιήθηκε αγορά παγίων ύψους  5 χιλ.  € περίπου,  που αφορά 

σε βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων και προσθήκες επίπλων. 

 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες  

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τις επιδόσεις της μέσα από την ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης ώστε να 

εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις. Η αποδοτικότητα μετράται με τη χρήση 

χρηματοοικονομικών δεικτών που χρησιμοποιούνται διεθνώς :  

 

Περιγραφή Δείκτη 2015 Ερμηνεία 

Κέρδη μετά φόρων/ ίδια κεφάλαια -4,28% δείχνει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο 
Ενεργητικού 

91,83% δείχνει την αναλογία που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν ενεργητικό.  

Πάγιο Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού  8,17% δείχνει την αναλογία που έχει διατεθεί σε πάγιο ενεργητικό.  

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων  55,30% δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.  

Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο 

Παθητικού 
64,39% δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας  

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Παθητικού  35,61% δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας  

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό 1083,02% 
δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια 

Κεφάλαια 
 

(Ίδια Κεφάλαια+Μακρ/σμές 
Υποχρεώσεις)/Πάγιο Ενεργητικό 

574,06% 
δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από Ίδια Κεφάλαια 
και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 172,89% δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με  
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Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις στοιχεία του με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
Συνολικό Εισόδημα προ φόρων/Σύνολο 
Εσόδων  

-3,91% απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.  

Μικτά Αποτελέσματα/Πωλήσεις 26,34% απεικονίζει το περιθώριο μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.  

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της περιόδου μέχρι σήμερα 

 

Από τη λήξη της περιόδου 2015 μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα. 
 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

 

  31/12/2015 31/12/2014 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 0 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 90.450 97.637 

Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 576.758 550.550 
Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 74.951 73.606 

Συναλλαγές και αµοιβές Βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών (έξοδα) 0 0 
Απαιτήσεις από Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 7.000 12.000 

Υποχρεώσεις σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0 0 

 

 

 

Διάθεση Αποτελεσμάτων   

 

Τα καθαρά αποτελέσματα  της χρήσης με βάσει τα ΔΠΧΑ ποσού -30,4  χιλ. € μεταφέρθηκαν σε χρέωση των 

ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  

 

Κοινωνικός απολογισμός 

 

Η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση απασχόλησε κατά Μ.Ο. σαράντα πέντε (45) άτομα. 

 

Χρεόγραφα  

 

Δεν κατέχονται χρεόγραφα  

 

Ακίνητα 

Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα 

 

Ύπαρξη υποκαταστημάτων 

 

Η εταιρεία δε διαθέτει υποκαταστήματα  

 

Ίδιες μετοχές  

 

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές 

 

Προβλεπόμενη πορεία  

 

Η εταιρεία συνέχισε απρόσκοπτα την δραστηριότητά της και την χρήση του 2015. Τα αποτελέσματα της 

εταιρείας είναι αρνητικά  εξαιτίας προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων που διενεργήθηκαν στη χρήση ενώ ο 

τζίρος της εταιρείας παρουσίασε πτωτική πορεία σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.  

 

Αθήνα, 06 06 2016 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

ΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ



 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
Έκθεση ε̟ί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής θέσης  της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, 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 ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 χρηµατοοικονοµικές 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 

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

ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονοµική θέση της Εταιρείας «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της 



 

 

ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Άλλο Θέµα 

Oι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη χωρίς διαφοροποίηση την 3 Ιουνίου 2015 επί των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της προηγούµενης χρήσεως. 

 

Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α 

(παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

 

Μπιζίµης Νικόλαος  

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.37861 

 

 

 

 

  

  

  

 

 



 

 

I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

    

 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά την 31.12.2015 καθώς και η αντίστοιχη  της χρήσης 31.12.2014 έχει ως 

εξής: 

  Σηµειώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1 28.384 81.072 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 2 130.671 43.515 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 3 4.007 4.007 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού   163.062 128.593 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 4 1.185.491 1.193.823 

Λοιπές απαιτήσεις 5 521.280 545.043 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 6 1.058 954 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7 125.701 58.350 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   1.833.530 1.798.170 

        

Σύνολο ενεργητικού   1.996.592 1.926.763 

        

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους       

Μετοχικό κεφάλαιο 8 300.000 300.000 

Λοιπά αποθεµατικά 9 113.011 113.011 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 10 297.911 328.313 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   710.922 741.324 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 11 77.641 9.665 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 12 147.513 145.457 

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων   225.154 155.122 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 13 797.417 803.099 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 14 51.927 27.000 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 15 60.972 59.278 

Λοιπές υποχρεώσεις 16 150.200 140.940 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   1.060.516 1.030.317 

Σύνολο υποχρεώσεων   1.285.670 1.185.440 

        

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   1.996.592 1.926.763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

Η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την χρήση 01.01.- 31.12.2015, καθώς και η αντίστοιχη της χρήσης 01.01.- 

31.12.2014 έχει ως εξής: 

 

  Σηµειώσεις 
01.01 - 

31.12.2015 
01.01 - 

31.12.2014 

Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες       

Πωλήσεις 17   2.366.280 2.414.901 

Κόστος παροχής υπηρεσιών 18   1.743.070 1.992.716 

Μεικτό Κέρδος   623.210 422.185 

Λοιπά έσοδα  19   451 34.595 

Έξοδα διοίκησης 20   342.777 242.326 

Έξοδα διάθεσης 21   119.978 185.192 

Λοιπά έξοδα  22   252.604 31.448 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   -91.699 -2.186 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 23   6.743 219.178 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  24   7.676 219.749 

Συνολικά Έσοδα προ φόρων   -92.632 -2.758 

Φόροι 25   62.230 -30.714 

Συνολικά Έσοδα µετά φόρων   -30.402 -33.472 

        

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων Σηµειώσεις 
01.01 - 

31.12.2015 
01.01 - 

31.12.2014 

Λοιπά συνολικά έσοδα   0 0 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   -30.402 -33.472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

 

Οι ταμειακές ροές της εταιρείας για την χρήση 01.01.- 31.12.2015, καθώς και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα 

κονδύλια της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:   

 

  

(Ποσά εκφρασµένα σε €) 01.01. - 
31.12.2015 

01.01. - 
31.12.2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων -92.632 -2.758 

Πλέον / µείον προσαρµογές για :   

Αποσβέσεις 10.033 7.236 

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περ. στοιχείων 55.710 0 

Προβλέψεις 193.136 28.892 

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα κέρδη,ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -6.740 -219.172 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  6.740 219.172 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογιαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες   

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -99.128 -105.938 

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.578 129.438 

Μείον :   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -936 0 

Καταβληµένοι φόροι 0 -119.565 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 69.762 -62.695 

   

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -6.160 -21.671 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 0 0 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστρηριότητες (β) -6.160 -21.671 

   

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 6.740 0 

Εξοφλήσεις δανείων -2.991 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 3.750 0 

   

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 67.351 -84.366 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 58.350 142.716 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 125.701 58.350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ο Πίνακας μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων έχει ως εξής: 

 

 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
σε νέο 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 300.000 113.197 328.128 741.324 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης 1/1-
31/12/2015 0   (30.402) (30.402) 

Λοιπές κινήσεις 0     0 

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος  0 0 (30.402) (30.402) 

Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 300.000 113.197 297.726 710.922 

     

     

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
σε νέο 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 300.000 113.197 361.600 774.796 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης 1/1-
31/12/2014 0   (33.472) (33.472) 

Λοιπές κινήσεις 0     0 

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος  0 0 (33.472) (33.472) 

Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014 300.000 113.197 328.128 741.324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η εταιρεία «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

με διακριτικό τίτλο «LABOGEN ΑΕ» (στο εξής ως «η εταιρεία») παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις 

μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο 

αυτών για την χρήση 2015 (01.01.15-31.12.15) πως αυτές έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας την 6
η
/06/2016. 

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στην Αθήνα (ΑΝΘΕΩΝ 37-39). Τον Ιούλιο του 

2007 μετασχηματίστηκε σε Α.Ε με αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 63839/01/Β/07/475 

λειτουργεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 & Ν.2166/93.  

 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση 

του καταστατικού της. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται από την κατά 100% μητρικής της «Γαληνό Α.Ε.». 

 

Η εταιρεία έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας με τη λειτουργία βιοπαθολογικού 

διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και 

δεοντολογίας. 

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα για εγκατάσταση 

καταστημάτων και γραφείων τα της, β) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο , ημεδαπό 

η αλλοδαπό με οποιοδήποτε τρόπο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό γ) να συμμετέχει με αγορά μεριδίων ή 

μετοχών σε συναφείς ημεδαπής η αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί η πρόκειται να συνταχθούν και 

δ) Να εξαγοράζει εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους επιχειρήσεις , δ ) να εκπαιδεύει το προσωπικό στα αντικείμενα 

δραστηριότητας της, στ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή εργαστήρια οπουδήποτε. 

 

III. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Ο Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς 

(διακυμάνσεις των επιτοκίων, κτλ ), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.  

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου και πάντα σε 

συνεργασία ,ε το Δ.Σ. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:  

 

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

 

• εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων.  

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες και εμπορικούς 

χρεώστες και πιστωτές,   

 

Κίνδυνος αγοράς 

 

Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές 

των χρηματοοικονομικών μέσων της εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών 

στις τιμές της αγοράς.  

Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Ο κίνδυνος επιτοκίου συνίσταται στη ενδεχόμενο επιβάρυνσης της εταιρείας από μεταβολές των επιτοκίου 

δανεισμού. Πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεση της στον κίνδυνο των μεταβολών των 

επιτοκίων 

 



 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του 

απέναντι στην εταιρεία όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία είναι 

σχετικά χαμηλός καθώς η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Στις περιπτώσεις 

ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις.  

Η διοίκηση θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν απομειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας 

Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε 

σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία κυρίως της Οικονομικής Διεύθυνσης, διαχειρίζεται τις ανάγκες 

ρευστότητάς μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες 

και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. 

Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία 

βάση). 

Η εταιρεία διατηρεί μετρητά και υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 

ρευστότητας για διάστημα έως 30 ημερών. 

 

 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

� να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και 

� να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους 

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

Η εταιρεία εκτιμά ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που ενδεχομένως να προκύψουν από τις 

αβεβαιότητες της εξέλιξης στην Ελληνική οικονομία στα πλαίσια του ευλόγως προβλεπτού. 

 

IV. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Η Διοίκηση της εταιρείας παρουσιάζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές) για την χρήση 2015 

(01.01 έως 31.12.2015) συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την Εταιρεία για τη χρήση που έληξε 

την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015. 

 

Η Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τρόπο 

ώστε να δίνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των 

αποτελεσμάτων και των ταμειακών της ροών.  

 

Συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη να: 

 

- επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρμόζει πάγια. 

- επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην ακριβοδίκαιη παρουσίαση της 

οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών 

της, όπου κάποιο θέμα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερμηνεία, και να τις εφαρμόζει πάγια.  

- διενεργεί λογικές εκτιμήσεις όπου απαιτείται. 

- συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

-  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές) έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Τα ποσά εμφανίζονται με 

στρογγυλοποίηση μονάδας. 

 



 

 

Συμμόρφωση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

 

Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2015 (01.01.15 - 31.12.15) έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

«Δ.Π.Χ.Α» (International Financial Reporting Standards «IFRS») που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board «IASB») καθώς και τις σχετικές 

διερμηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (International Financial Reporting Interpretations Committee, «IFRIC») και τα οποία είναι 

σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

 

 

Μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις – αρχές 

 

Δεν έχουν γίνει μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις  καθώς δεν υπήρχαν ουσιώδεις λόγοι που να επιβάλλουν 

τέτοιες μεταβολές. 

 

Συγκριτική Πληροφόρηση  

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις για την παρούσα χρήση περιλαμβάνουν επίσης συγκριτική πληροφόρηση η οποία 

είναι : 

 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την παρούσα χρήση περιλαμβάνουν επίσης συγκριτική πληροφόρηση 

η οποία είναι : 

- Για την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  η 31
η
 /12/2014  

- Για την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων η  01/01/2014 – 31/12/2014 

- Για την Κατάσταση Ταμειακών Ροών η 31
η
/12/2014 (1/1/2014 – 31/12/2014) 

- Για τον πίνακα μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων η 31
η
/12/2014 (1/1/2014 – 31/12/2014) 

 

Αρχή της συνέχειας της Επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

V. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

 

Τα ενσώματα πάγια και οι επενδύσεις σε ακίνητα απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος 

κτήσεως μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν απομείωση. Το κόστος κτήσεως 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες 

που διενεργούνται σε σχέση με τα ενσώματα πάγια, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη,  

που αναμένεται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο από την εκμετάλλευση των παγίων αυτών και το κόστος τους 

μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.  

Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο πραγματοποίησής 

τους.  

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων επιβαρύνουν το 

λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης 

ωφέλιμης ζωής η οποία, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:  

 

 

- Για τα μηχανήματα : σε 10 έτη 

- Για τα Έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό: σε 10 έτη 

- Για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Λογισμικά: σε 5-8 έτη 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια 

βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού.  



 

 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στ’ αποτελέσματα.  

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα. 

 

2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 

Λογισμικό: Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς καθώς και κάθε δαπάνη που έχει 

πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη του λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι 

δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές 

προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του 

λογισμικού. Τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία 

κυμαίνεται από 5 έως 8 έτη. 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται.  

 

3. Κεφαλαιοποίηση Εξόδων 

 

Όλα τα έξοδα τα οποία αφορούν στην ίδρυση και πρώτη εγκατάσταση της εταιρείας καθώς και έξοδα που 

αφορούν σε μετεγκατάσταση αναγνωρίζονται σαν έξοδα κατά τη χρήση στην οποία προκύπτουν. 

 

4. Αποθέματα  

 

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Το κόστος για το υγειονομικό υλικό και τα φάρμακα προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου 

όρου. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων διάθεσης όπου συντρέχει περίπτωση. 

 

5. Εμπορικές απαιτήσεις  

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από 

επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η οικονομική 

δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Η επάρκεια της 

πρόβλεψης επισκοπείται συχνά σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους οικονομικούς 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα 

 

6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων  

 

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

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου 

 

7. Μετοχικό κεφάλαιο  

 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε 

μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

 

8. Δάνεια  

 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. 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.  



 

 

Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα το 

δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία 

κλεισίματος των Οικονομικών καταστάσεων 

 

9. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος  

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των επιμέρους περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία 

όταν πραγματοποιήθηκε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημιά.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν κατά το χρόνο που η αξία των περιουσιακών 

στοιχείων θα ανακτηθεί ή οι υποχρεώσεις θα διακανονισθούν. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.  

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς συντελεστές 

που ισχύουν στη χώρα όπου διεξάγονται οι εργασίες της εταιρείας και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 

κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήματα 

 

10. Παροχές στο προσωπικό  

 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευμένες.  

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο 

και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων 

εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων 

του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και 

ζημίες. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση 

της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση 

χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 

είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το 

κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές 

του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση 

αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο 

ωρίμανσης.  

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης  

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 

συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την 

απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει 

πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. 

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.  

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 

κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη 

υποχρέωση. 

 

11.Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά 

από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

  



 

 

Παροχή υπηρεσιών 

Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο σε ιδιώτες ασθενείς-πελάτες όσο και σε ασθενείς-πελάτες που 

καλύπτονται μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικών οργανισμών. Τα έσοδα 

λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας στο καθαρό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί 

ανά κατηγορία.  

 

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

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο 

χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

12. Χρηματοοικονομικά εργαλεία  

 

Τα βασικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης κυρίως φύσεως των εργαλείων αυτών, η 

διοίκηση του εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία 

απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. Επιπρόσθετα, η διοίκηση πιστεύει ότι τα επιτόκια που 

καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς 

και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία 

απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 

13.Μισθώσεις  

13.1. Χρηματοδοτική Μίσθωση - Μισθωτής 

Χρηματοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και των κινδύνων 

που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός πράγματος από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 

Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφλημένες Ελάχιστες Καταβολές Μισθωμάτων με το 

Τεκμαρτό Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι αδύνατο, με το Διαφορικό Επιτόκιο Δανεισμού Μισθωτή με πίστωση 

αντίστοιχης υποχρέωσης. 

Το μακροπρόθεσμο τμήμα των υποχρεώσεων για χρηματοδοτικές μισθώσεις, εμφανίζεται στο μακροπρόθεσμο 

παθητικό, διακεκριμένα από το βραχυπρόθεσμο τμήμα που εμφανίζεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Κάθε περίοδο  τα μισθώματα διασπώνται σε "χρεολύσιο" που μειώνει την υποχρέωση και "τόκο" που 

εμφανίζεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα πάγια από χρηματοδοτικές μισθώσεις, αντιμετωπίζονται με βάση τις σχετικές λογιστικές αρχές που τα 

αφορούν και αποσβένονται κανονικά ή παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρμογής, ανάλογα με την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

13.2. Λειτουργική Μίσθωση - Μισθωτής 

Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων που 

συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 

Τα μισθώματα, περιλαμβανομένων τυχόν προκαταβολών που θα συμψηφιστούν, καταχωρούνται στη χρέωση 

των Αποτελεσμάτων Χρήσης, με την ευθεία μέθοδο, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανεξάρτητα από το 

χρόνο πληρωμή τους. 

13.3 .  Λειτουργική Μίσθωση  - Λογιστικές πολιτικές εκμισθωτή για λειτουργικές μισθώσεις 

Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων που 

συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 

Στα βιβλία καταχωρούνται και παρακολουθούνται κανονικά τα πάγια που έχει μισθωθεί. Αποσβέσεις και λοιπές 

δαπάνες απόκτησης των μισθωμάτων, μεταφέρονται στα έξοδα. Τα έσοδα από ενοίκια μεταφέρονται στα 

Αποτελέσματα Χρήσης, με την ευθεία μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

14. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η 

διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

 

 



 

 

 

 

VI.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί 

σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 

την 01/01/2015 ή μεταγενέστερα. 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2015) 

 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν 

τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 

13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της 

αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση 

των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 

 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 

«Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων 

(Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων 

μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει 

την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, 

όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν 

τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση 

ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, 

ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία 

του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: 

Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική 

αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Η τροποποίηση 

δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 

 

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

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



 

 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της 

καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την 

επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της 

καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της 

συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 

εταιρείας. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν 

τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και 

εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο 

προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

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

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η 

χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι 

καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να 

λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις 

συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή 

που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Η τροποποίηση δεν 

έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 
 

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

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

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού 

δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό 

για τέτοιες αποκτήσεις. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 

 

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

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και 

γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την 

κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις 

της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

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

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 

38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις 

στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο 

περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον 

υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που 

δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά 



 

 

αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 

ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις 

της εταιρείας. 

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα 

Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:  

 

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

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

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι 

η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  που έχουν ρυθμιζόμενες 

δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία 

οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση  των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων 

οικονομικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2016) 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων 

του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και 

ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές 

στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις 

Οικονομικές Καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από 

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

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, 

ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις 

λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι 

οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2017) 

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Ο στόχος των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση δεν 

έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2017) 



 

 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως 

εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΑ 

όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  

Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο 

πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο 

προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη 

προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις 

της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου του IASB  ήταν η 

ανάπτυξη νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν  και τα δύο μέρη σε 

μια σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτή») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή 

πληροφοριών για τις μισθώσεις με τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη μίσθωση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

VII. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις  αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

  

Μηχανήµατα και 
λοιπός µηχ/κός 
εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα 

Έπιπλα και  
λοιπός 
εξοπλισµός Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης         

Υπόλοιπα 31.12.2013 84.289,85 28.089,93 70.863,69 183.243,47 

Προσθήκες 01.01 - 31.12.2014 8.888,00 10.287,86 2.495,17 21.671,03 

Αναπροσαρµοσµένες αξίες  0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις 01.01 - 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2014 93.177,85 38.377,79 73.358,86 204.914,50 

Προσθήκες 01.01 - 31.12.2015 0,00 251,27 4.825,97 5.077,24 

Αναπροσαρµοσµένες αξίες  -4.415,06 3.596,18 -3.064,11 -3.882,99 

Μειώσεις 01.01 - 31.12.2015 0,00 11.997,10 0,00 11.997,10 

Υπόλοιπα 31.12.2015 88.762,79 30.228,14 75.120,72 194.111,65 

Β. Αποσβέσεις         

Υπόλοιπα 31.12.2013 49.137,06 20.538,42 47.204,65 116.880,13 
Αποσβέσεις χρήσης 01.01 - 
31.12.2014 3.212,33 1.255,29 2.495,09 6.962,71 

Μειώσεις/Αναπροσαρµογές 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2014 52.349,39 21.793,71 49.699,74 123.842,84 
Αποσβέσεις χρήσης 01.01 - 
31.12.2015 2.617,36 1.506,55 4.825,97 8.949,88 

Μειώσεις/Αναπροσαρµογές -21.107,05 7.425,18 -19.253,56 -32.935,43 

Υπόλοιπα 31.12.2015 76.073,80 15.875,08 73.779,27 165.728,15 

     

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 40.828,46 16.584,08 23.659,12 81.071,66 



 

 

31.12.2014 

     

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31.12.2015 12.688,99 14.353,06 1.341,45 28.383,50 

 

 

2.Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις», αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Αναπροσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 0  (13.655) 

∆ιαγραφή εξόδων εγκατάστασης 0  460  

Προβλέψεις αποµείωσης απαιτήσεων 108.156  67.713  

Λογισµός leasing 0  (177) 

Πρόβλεψη αποζηµείωσης προσωπικού 22.516  0  

Αλλαγή συντελεστών φορολογίας 0  (809) 

Λοιπές τακτοποιήσεις 0  (10.018) 

Σύνολο 130.671,44 43.514,58 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στην όψη της 

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, δεδομένου ότι αφορούν υπόλοιπα εντός της ίδιας φορολογικής αρχής, στη 

προκειμένη περίπτωση είναι η Φορολογική Αρχή της Ελλάδος. 

 

3.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Το κονδύλι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορά σε: 
  31/12/2015 31/12/2014 

∆οσµένες Εγγυήσεις:     

Eγγυήσεις Ενοικίων που αναλύονται σε:     

Εγγυήσεις ενοικίου έδρας 2.173,29 2.173,29 

Εγγυήσεις ενοικίου αποθήκης 768,00 768,00 

Λοιπές εγγυήσεις 1.065,50 1.065,50 

Σύνολο 4.006,79 4.006,79 

 

4. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις  

 

Το κονδύλι «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής: 
  31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτες εσωτερικού 1.190.314,62 1.128.227,13 

Πελάτες επισφαλείς  28.891,59  28.891,59  

Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο 114.000,33 92.247,33 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 98.578,29 54.354,89 
Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 75.561,83 86.797,92 

Επιταγές σε καθυστέρηση 14.432,00 14.432,00 
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (192.277,52) (176.293,15) 

Προβλέψεις για γραµµάτια σε καθυστέρηση (129.578,62) (24.402,76) 

Προβλέψεις για επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (14.432,00) (10.432,00) 

Σύνολο 1.185.490,52 1.193.822,95 

 

5. Λοιπές Απαιτήσεις  

 

Το κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής: 
  31/12/2015 31/12/2014 

Ελληνικό ∆ηµόσιο - προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι 21.332,00 60.554,42 
Προκαταβολές σε προµηθευτές 10.878,33 8.095,93 

Χρεωστικά Υπόλοιπα Πιστωτών 9.768,32 560,80 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε € 8.048,06 11.318,63 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχ/σεων σε € 479.253,61 472.513,37 
Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες διάφορους (εκτός επιταγών) -8.000,00 -8.000,00 

Σύνολο 521.280,32 545.043,15 

 

 



 

 

 

6. Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

 

Το κονδύλι «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού» αναλύεται ως εξής: 
  31/12/2015 31/12/2014 

Εξοδα επόµενων χρήσεων 1.058,42 954,23 

Σύνολο 1.058,42 954,23 

 

7. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετρητών 

 

Το κονδύλι «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετρητών» αναλύεται ως εξής: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Ταµείο 553,50 902,74 

Καταθέσεις όψεως σε € 125.147,21 57.447,29 

Σύνολο 125.700,71 58.350,03 

 

8. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ποσού € 300.000,00 διαιρείται σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας €  30. 

 

 

9. Λοιπά Αποθεματικά 

 

Το κονδύλι «Λοιπά Αποθεματικά» αναλύεται ως εξής: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Τακτικό αποθεµατικό  58.010,80 58.196,52 

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 55.000  55.000  

Σύνολο 113.010,80 113.196,52 

 

 

 

10. Κέρδη εις νέον 

 

Το κονδύλι «Κέρδη εις νέον αναλύεται ως εξής: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 328.312,84 361.785,04 

Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο (30.402) (33.472) 

Σύνολο 297.910,95 328.312,84 

 

 

11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 77.641,02 9.664,90 

Σύνολο 77.641,02 9.664,90 

 

12. Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

Τράπεζα Αττικής 147.513,18 145.457,31 

Σύνολο 147.513,18 145.457,31 

 

 

 



 

 

 

13. Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

 

Το κονδύλι «Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Προµηθευτές εσωτερικού 749.234,22 770.225,89 
Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 48.182,80 32.873,58 

Σύνολο 797.417,02 803.099,47 

 

14. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Το κονδύλι «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 
Λογαριασµός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου 
εισοδήµατος 

51.926,97 27.000,00 

Σύνολο 51.926,97 27.000,00 

 

15. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

 

Το κονδύλι «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Τράπεζα Αττικής 60.971,50 59.277,95 

Σύνολο 60.971,50 59.277,95 

 

16. Λοιπές υποχρεώσεις 

 

Το κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Προκαταβολές Πελατών 9.664,40 3.786,24 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 7.932,23 5.725,73 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς εταίρους 72.567,34 72.567,34 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 142,00 0,00 
Φόροι - Τέλη αµοιβών προσωπικού 11.352,08 8.715,74 

Φόροι - Τέλη αµοιβών τρίτων 3.688,01 10.799,54 
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 44.376,82 38.867,87 

Λοιπά ταµεία κύριας ασφαλίσεως 477,46 477,46 

Σύνολο 150.200,34 140.939,92 

 

17. Κύκλος Εργασιών  

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Πωλήσεις υπηρεσιών 2.366.280  2.414.901  

Σύνολο 2.366.279,74 2.414.901,21 

 

18. Κόστος Παροχής υπηρεσιών 

  

Το κόστος παροχής υπηρεσιών αναλύεται ως εξής : 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 535.268,78 694.026,58 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 109.630,44 168.414,34 
Παροχές τρίτων 33.993,66 101.082,51 

Φόροι - Τέλη 238.898,38 212.881,76 
∆ιάφορα έξοδα 816.249,13 809.943,31 

Αποσβέσεις παγίων 9.029,58 6.367,58 

Σύνολο 1.743.069,97 1.992.716,08 



 

 

 

19. Λοιπά Έσοδα 

 

Τα λοιπά έσοδα, αφορούν σε: 

 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 450,70 1.416,01 

Ειδικές επιχορηγήσεις 0,00 33.178,60 

Σύνολο 450,70 34.594,61 

 

20. Έξοδα διοίκησης 

 

Τα έξοδα διοίκησης, αναλύονται ως εξής: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 259.001,02 130.686,63 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 27.407,61 25.955,85 
Παροχές τρίτων 33.993,66 - 

Φόροι - Τέλη - 15.241,61 
∆ιάφορα έξοδα 21.572,52 69.645,79 

Αποσβέσεις παγίων 802,63 795,95 

Σύνολο 342.777,44 242.325,83 

 

21. Έξοδα διάθεσης 

 

Τα έξοδα διάθεσης, αναλύονται ως εξής: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 69.066,94 180.413,32 
Παροχές τρίτων 29.137,43 - 

∆ιάφορα έξοδα 21.572,52 4.706,21 
Αποσβέσεις παγίων 200,66 72,36 

Σύνολο 119.977,54 185.191,89 

 

22. Λοιπά έξοδα 

Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα», αφορά σε: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 59.388,81 1.747,02 

Έκτακτες ζηµίες 0,00 0,55 
Προβλέψεις για αποζηµείωση προσωπικού 67.976,12 0,00 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 79,21 809,27 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 125.160,23 28.891,59 

Σύνολο 252.604,37 31.448,43 

 

 

23. Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 

Ο λογαριασμός χρηματοοικονομικά έσοδα αφορά κυρίως σε: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 6.743,30 219.177,98 

Σύνολο 6.743,30 219.177,98 

 

 

24. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

Ο λογαριασμός χρηματοοικονομικά έξοδα αφορά κυρίως σε: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Τόκοι και έξοδα λοιπών δανειακών υποχρεώσεων 6.740,24 219.172,36 

Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα 935,95 576,99 

Σύνολο 7.676,19 219.749,35 



 

 

 

 

25. Φόροι 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Φόροι» , αφορά σε: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Φόρος εισοδήµατος εταιρείας  (24.927) (27.000) 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσης - - 

Αναβαλλόµενη φορολογία 88.872  (3.714) 

που αναλύεται:     

Επίδραση από λογισµό προβλέψεων 88.872  - 

Λοιπές τακτοποιήσεις - (3.714) 

Σύνολο Φόρου 63.945  (30.714) 

 

 

26. Κέρδη κατά μετοχή 

 

Τα  βασικά  κέρδη  ανά  μετοχή  υπολογίζονται  με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί  στους  μετόχους, με τον 

αριθμό των κοινών μετοχών  στη  διάρκεια της περιόδου. Τα κέρδη ανά μετοχή για την  κλειόμενη χρήση του 

2015 καθώς και για τη συγκρίσιμη χρήση του 2014 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
  31/12/2015 31/12/2014 

Καθαρά κέρδη περιόδου -30.402 -33.472 
Σταθµισµένος αριθµός µετοχών 10.000 10.000 

Κέρδη ανά µετοχή -3,0402 -3,347 

 

 

VIII. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
 

1. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 0 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 90.450 97.637 
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 576.758 550.550 

Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 74.951 73.606 
Συναλλαγές και αµοιβές Βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών (έξοδα) 0 0 

Απαιτήσεις από Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 7.000 12.000 
Υποχρεώσεις σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0 0 

 

 

2. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 

Η Εταιρεία κατά την 31.12.2015 απασχολούσε σαράντα οκτώ (45) όπως  και κατά την 31.12.2014 απασχολούσε 

σαράντα οκτώ (48). 
 

3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008, ενώ για τη χρήση 2009 η εταιρεία προέβει σε 

περαίωση βάσει του ν. 3888/2010. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 και 2011 η εταιρεία δε 

σχηματίζει προβλέψεις καθώς η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δε θα προκύψουν σημαντικές επιβαρύνσεις.  

Για τη χρήση του 2012, 2013 και 2014 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία. Από τον έλεγχο προέκυψε το εξής: Δεν 

έχουν υποβληθεί δηλώσεις απόδοσης τελών χαρτοσήμου επί ταμειακών διευκολύνσεων με εταιρείες 

συμμετοχικού ενδιαφέροντος που αφορούν σε συναλλαγές προηγούμενων περιόδων. 

 
Για τη χρήση 2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 

σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών 



 

 

καταστάσεων της χρήσης 2015.  Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

4. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Λοιπές Δεσμεύσεις 

 

Αναφορικά με την εταιρεία υφίσταται ενεχυρίαση 10.000 μετοχών ιδιοκτησίας της μητρικής ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε. της εταιρείας υπέρ της Attica Bank ΑΤΕ.   

5.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιας φύσης γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν ουσιωδώς τα μεγέθη της εταιρείας. 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 06/06/2016 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ. 
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