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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2016 – 31.12.2016 (8η εταιρική χρήση)
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε την έκθεση των πεπραγµένων της όγδοης διαχειριστικής χρήσης 01/01/2016
- 31/12/2016, καθώς και τις οικονοµικές καταστάσεις (ήτοι την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης συνοδευόµενη από
την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, την Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, την κατάσταση Ταµειακών
Ροών και την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, καθώς επίσης και τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών
καταστάσεων) που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και
παρακαλούµε να εγκρίνετε τα ανωτέρω και να απαλλάξετε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και τους ελεγκτές από
κάθε ευθύνη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.
Κύριοι, από την µελέτη των Οικονοµικών Καταστάσεων της όγδοης διαχειριστικής χρήσης 01/01/2016 31/12/2016 προκύπτουν τα κατωτέρω:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ – ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού - Παθητικού στις 31.12.2016
ανήλθε στο ποσό των € 2.113.208,57. Τα επιµέρους στοιχεία των λογαριασµών Ενεργητικού και Παθητικού,
αναλύονται ως ακολούθως:


ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η αξία των στοιχείων του Πάγιου ενεργητικού προ
Αποσβέσεων ανήλθε στο ποσό των € 219.711,54 και µετά από αποσβέσεις στο ποσό των € 3,10
Η σύνθεση του Πάγιου ενεργητικού έχει ως ακολούθως:
Αξία
Κτήσεως

Στοιχεία την 31.12.2016
α) Μηχανήµατα & µηχανολογικές εγκαταστάσεις
β) Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
γ) Λογισµικά προγράµµατα

3

Σωρευµένες
αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
Αξία

7.598,66

-7.598,53

0,13

86.409,29

-86.406,32

2,97

125.703,59

-125.703,59

0,00

219.711,54

-219.708,44

3,10
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Το σύνολο
των ανωτέρω στοιχείων Ενεργητικού ανέρχεται στο ποσόν των € 2.113.205,46 και αναλύεται ως εξής:
Απαιτήσεις
Εµπορικές απαιτήσεις

836,16

Χρεώστες διάφοροι

2.084.580,04

Σύνολο Απαιτήσεων

2.085.416,20

∆ιαθέσιµα
Ταµείο

5,91

Καταθέσεις σε τράπεζες - καταθέσεις όψεως &
προθεσµίας
Σύνολο ∆ιαθεσίµων

27.789,26

Τελικό Σύνολο


2.113.205,46

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε € (2.188.712,07) και αναλύονται ως
ακολούθως:
Μετοχικό Κεφάλαιο
(διαιρεµένο σε 901.500 µετοχές αξίας 10,00 € εκάστη)
∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο
Αποτελέσµατα εις νέον (ζηµιές)
Σύνολο



27.783,35

9.015.000,00
16.995.000,00
-28.198.712,07
-2.188.712,07

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται συνολικά στο ποσό των € 4.300.259,66 και
αναλύονται ως εξής:
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Καταθέσεις Μετόχων
Σύνολο

388.897,13
388.897,13

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Προµηθευτές εσωτερικού

194.969,30

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες

1.132.641,63

Πιστωτές διάφοροι

2.575.498,33

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες οντότητες
Σύνολο

8.253,27
3.911.362,53

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Η Εταιρεία µας για την χρήση από 01/01/2016– 31/12/2016 παρουσίασε ζηµίες µετά
φόρων ύψους € 6.238,19.
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ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ∆εν υπάρχουν.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ:
Η Εταιρεία «ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» έχει παύσει να ασκεί την
δραστηριότητά της προσωρινά. Η Εταιρεία δεν προχωράει σε διαδικασίες εκκαθάρισης µε δεδοµένο ότι
εκκρεµούν, νοµικές υποθέσεις διεκδίκησης αποζηµίωσης από το «Ερρίκος Ντυνάν».
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: ∆εν υπάρχουν.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ: Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηµατικά διαθέσιµα και
ισοδύναµα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα δάνεια των τραπεζών.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες
αναφορικά µε την διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:
α) Κίνδυνος της αγοράς
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, και για τον λόγο αυτό δεν εκτίθεται σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο.
(ii) Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των µη επενδύσεων της σε οντότητες και κατάταξη
αυτών στον ισολογισµό ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.
(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου
Η Εταιρεία δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές της
είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας
αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύνανται να
υπόκεινται σε ευµετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα µε
τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού (euribor), έχει αναλογική
επίπτωση στα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των
σηµαντικών απαιτήσεων και διενεργηµένων συναλλαγών. Το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων της Εταιρείας
προέρχεται από το νοσηλευτικό ίδρυµα Ερρίκος Ντυνάν, οι οποίες αναµένεται να τακτοποιηθούν/συµψηφιστούν
µετά το πέρας των νοµικών διεκδικήσεων που ξεκίνησαν λόγω της παύσης της σύµπραξης. Όσον αφορά το
υπόλοιπο µέρος των απαιτήσεων που αφορά παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, ο κίνδυνος θεωρείται αµελητέος.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται επίσης σε χαµηλά επίπεδα αφενός λόγω της διατήρησης επαρκών
διαθεσίµων, καθώς και της διαθεσιµότητας χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
δ) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος
διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός
(συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό) µείον τα
χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό
συν το καθαρό χρέος.
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2016
Συνολικός δανεισµός
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα
Καθαρό χρέος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο κεφαλαίου
Συντελεστής µόχλευσης

2015
0,00

0,00

27.789,26

4.866,06

-27.789,26

-4.866,06

-2.188.712,07

-4.652.473,88

-2.216.501,33

-4.657.739,94

1.25%

0,10%

Μαρούσι, 3 Απριλίου 2017
Πρόεδρος

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΓΑΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται
από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις
καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και 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, πού έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική
Νοµοθεσία
(ΦΕΚ/Β'/2848/23.10.2012). 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.
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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 «ΓΑΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2016, 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.
Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 2α των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
όπου περιγράφεται ότι το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό
και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
48 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε δεδοµένη την
αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, δεδοµένου η Εταιρεία εκτιµά
ότι η προσεχής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα λάβει όλα τα απαραίτητα
µέτρα, ώστε να µην συντρέξουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου και θα
εξασφαλίσουν την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Το ανωτέρω γεγονός
ωστόσο, υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει
σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της
στο µέλλον. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου
5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει
καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ.
Ν.2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «ΓΑΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» και το περιβάλλον της,
δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
της Συµβουλίου.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2017
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11501
ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 - ΑΘΗΝΑ
Α. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 138
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ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2016
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
31ης

∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(∆.Π.Χ.Α.)
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2016

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2016
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015

Σηµειώσεις
Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)

5
6
7

Κέρδη / (Ζηµία) Προ Φόρων
Φόροι εισοδήµατος

8

Κέρδη/(Ζηµία)

01.01 - 31.12
2016

01.01 - 31.12
2015

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

-9.995,94
5.507,51
-88.78

-18.335,51
133.375,42
-110,20

-4.577,21

114.929,71

-1.660,98

-736,83

-6.238.19

114.192,88

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2016
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015

01.01 - 31.12
2016
(Κέρδη / Ζηµία):
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους:
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους:

01.01 - 31.12
2015

-6.238.19

114.192,88

0,00

0,00

-6.238.19

114.192,88

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2016
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015

Σηµειώσεις

31.12

31.12

2016

2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια στοιχεία

9

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

3,11

3,11

3,11

3,11

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εµπορικές απαιτήσεις

10

836,16

836,16

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

11

2.084.580,04

2.083.939,32

Χρηµατικά διαθέσιµα

13

27.789,26

4.866,06

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

2.113.205,46

2.089.641,54

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.113.208.57

2.089.644,65

9.015.000,00

8.635.000,00

16.995.000.00

14.905.000,00

-28.198.712,07

-28.192.473,88

-2.188.712,07

-4.652.473,88

388.897,13

2.149.397,13

1.660,98

0,00

390.558,11

2.149.397,13

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

14

∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο
Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

15

Αναβαλλόµενη φορολογία Παθητικού
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις:
Εµπορικές υποχρεώσεις

16

194.969,30

269.651,82

∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

17

3.716.393,23

4.323.069,58

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

3.911.362,53

4.592.721,40

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.113.208,57

2.089.644,65

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2016
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015
Υπέρ το Άρτιο

Κέρδη/Ζηµιές
εις Νέο

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

8.635.000,00

14.905.000,00

-28.306.666,76

-4.766.666,76

0,00

0,00

114.192,88

114.192,88

8.635.000,00

14.905.000,00

-28.192.473,88

-4.652.473,88

0,00

0,00

-6.238,19

-6.238,19

380.000

2.090.000.00

0,00

2.470.000

9.015.000,00

16.995.000,00

-28.198.712,07

-2.188.712,07

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 2015 µετά από Φόρους

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 2016 µετά από Φόρους
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα κατά τη 31η ∆εκεµβρίου 2016

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2016
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015
01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

2016

2015

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη χρήσεως προ φόρων

-4.577,21

114.929,71

0,00

708,36

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

-2,35

-2,31

Χρεωστικοί τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

91,13

112,51

-4.488,43

115.748,27

-640,69

-367.307,31

-681.358,90

-508.975,78

-91,13

-112,51

0,00

-21.499,82

-686.579,15

-782.147,15

2,35

2,31

2,35

2,31

709.500,00

750.552,00

709.500,00

750.552,00

22.923,20

-31.592,84

4.866,06

36.458,90

27.789,26

4.866,06

Αναπροσαρµογές για την συµφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές
δραστηριότητες:
Αποσβέσεις

Λειτουργικό κέρδος/ (ζηµιά) προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ Μείωση σε:
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Τόκοι πληρωθέντες
Φόροι
Ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου
Ταµειακές εισροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων
Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή του έτους

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος του έτους

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις και τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2015
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. («η Εταιρεία») είναι ανώνυµη Εταιρεία που
ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα, στη διεύθυνση: Κηφισίας 58, στον ∆ήµο Αµαρουσίου . Η Εταιρεία
δραστηριοποιείται στην παροχή Γυναικολογικών και Μαιευτικών Νοσοκοµειακών υπηρεσιών.
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. («ο Όµιλος»), ο οποίος κατέχει ποσοστό 100%
των εκδοµένων µετοχών αυτής. Ο Όµιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. αποτελεί έναν ισχυρό Όµιλο που
δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας µε την οργάνωση και εκµετάλλευση νοσηλευτικών
µονάδων.
Η Μητρική Εταιρεία («ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε τον διακριτικό τίτλο ΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.) είναι ανώνυµη Εταιρεία που ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση Μαρούσι Αττικής,
∆ιστόµου 5-7. Οι µετοχές της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Η εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά την κλειόµενη χρήση.
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(α)Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, (εφεξής οι
«οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(«∆ΠΧΑ»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί
πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. Επίσης, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής
του ιστορικού κόστους.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στη βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Λαµβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, συντρέχουν λόγοι εφαρµογής του
άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, µέσα σε
προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου
µέτρου προκειµένου να συνεχιστεί η οµαλή λειτουργία της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει θέσει το θέµα προς
συζήτηση στην επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ώστε οι µέτοχοι να αποφασίσουν την υιοθέτηση µέτρων που θα
εξασφαλίσουν την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και θεωρεί ότι θα αποφασιστούν οι αναγκαίες
ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

(β)Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις: Η Εταιρεία, σαν θυγατρική του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.,
βάσει των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, συντάσσει τις καταστατικές της οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όµως, της παρέχεται το δικαίωµα να εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία µε βάση τις διατάξεις της
ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά µε την υποχρέωση που περιγράφηκε στην
προηγούµενη παράγραφο, για τη σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεων, διενεργούνται εξωλογιστικές
εγγραφές, ώστε αυτές να προσαρµοστούν και αναµορφωθούν κατάλληλα, προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆ΠΧΑ.

(γ)Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις οικονοµικές
καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016, στις 3 Απριλίου 2017.

(δ)Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί όπως η διοίκηση
προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και

15

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2016
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών
καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγµατικά
αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων
είναι οι ακόλουθες:

(α) Ασώµατες Ακινητοποιήσεις: Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αποτελούνται από λογισµικά προγράµµατα. Η αξία
των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς αυτών, 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. Αυτά αποσβένονται βάσει της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής
τους, η οποία έχει οριστεί στα τέσσερα έτη.

(β) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα
εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριµένα
κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου:

Πώληση υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
υπηρεσίας.

Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων
πωλήσεων και του αναλογούντα ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι
και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.

Τόκοι: Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευµένου.
(γ) Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα πάγια αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες
αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές
βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή,
αυξάνουν την παραγωγική τους δυναµικότητα ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας τους.
Το κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν
δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που
προκύπτουν από την αποµάκρυνση ενός παγίου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία
αποµακρύνεται το εν λόγω πάγιο.

(δ) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν
τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων.
Τα ποσοστά που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
Κατηγορία
Μηχανήµατα και Εξοπλισµός
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

Ωφέλιµη Ζωή
έως το 2016
10 έτη
5-10 έτη
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(ε) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Με την εξαίρεση των ασωµάτων περιουσιακών στοιχείων µε
απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των
λοιπών µακροπρόθεσµων στοιχείων του Ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα, ή αλλαγές
στις συνθήκες, υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής
πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και
προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού
στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που
αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που
αναµένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς
προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του Ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο
οι ταµειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.

(ζ) Λογαριασµοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων
εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα υπόλοιπα.
(η) Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας
επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα.
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και
καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

(θ) Μετοχικό κεφάλαιο: Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της Εταιρείας που έχουν
εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή
καταχωρείται στον λογαριασµό «∆ιαφορά υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άµεσες δαπάνες που διενεργούνται
σε σχέση µε την έκδοση νέων µετοχών ή δικαιωµάτων καταχωρούνται στα Ίδια Κεφάλαια αφαιρετικά από τα
έσοδα της έκδοσης.

(ι) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις: Όλες οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος.
Μετά την αρχική καταχώρηση τα δάνεια εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα αποτιµώνται βάσει της τιµής κλεισίµατος της
εκάστοτε ηµεροµηνίας Ισολογισµού. Τα έξοδα τόκων αναγνωρίζονται επί τη βάση του δεδουλευµένου. Οι
καταθέσεις των µετόχων αναγνωρίζονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µέχρι η Γ.Σ. των µετόχων να
αποφασίσει την κεφαλαιοποίηση τους οπότε και θα απεικονιστούν στα ίδια κεφάλαια.

(κ) Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος): Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζονται
βάσει των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν. Η
δαπάνη για φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της
Εταιρείας, όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και
προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των
θεσµοθετηµένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις
προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής
αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και
µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 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 απαιτήσεων και των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού και µειώνονται στο
βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µέρος ή το
σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές
που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγµατοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί,
και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

(λ) Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες
νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους
µέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία
της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που
αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι
σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν
συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του
χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι
ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η
πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι
πιθανή.

(µ) Επενδύσεις και λοιπά (πρωτογενή) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: Τα (πρωτογενή)
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39,
ταξινοµούνται ανάλογα µε τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία από τις εξής τέσσερις κατηγορίες:
•
•
•
•

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.
Απαιτήσεις και δάνεια.
Επενδύσεις διακρατούµενες έως τη λήξη τους.
∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις.

Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον σε ορισµένες περιπτώσεις των άµεσων δαπανών απόκτησης/συναλλαγής.
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται µετά την αρχική αναγνώριση
και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.

18

ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2016
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

(i)

Απαιτήσεις και δάνεια: Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δηµιουργούνται από την δραστηριότητα (και που
είναι εκτός των συνήθων πιστωτικών ορίων της Εταιρείας), αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως όταν τα
σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.

(ν) Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που µεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους
τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της
µίσθωσης στην εύλογη αξία του µισθωµένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαµηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων
µισθωµάτων. Οι πληρωµές για χρηµατοδοτικές µισθώσεις επιµερίζονται µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και
της µείωσης της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναποµείναν υπόλοιπο
της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται απ’ ευθείας στα αποτελέσµατα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα
µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της µίσθωσης.
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους της κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου
καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των λειτουργικών µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως ένα
έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της µίσθωσης.

(ξ) Πληροφορίες Κατά Λειτουργικό Τοµέα ∆ραστηριότητας: Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και
παρέχει υπηρεσίες Γυναικολογικών και Μαιευτικών Νοσοκοµειακών υπηρεσιών. Η δραστηριότητά της αυτή αποτελεί
τον λειτουργικό της τοµέα, όπου παρέχονται όλες οι διαθέσιµες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες και οι οποίες
αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από την ∆ιοίκηση, µε σκοπό την κατανοµή πόρων και την αξιολόγηση
αποδόσεων.

(ο) Κέρδη Ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που
αποδίδονται στους µετόχους της Μητρικής Εταιρείας µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία
κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από τον Όµιλο ως
ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους
µετόχους του Οµίλου (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).
(π) Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων:
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, έχουν ήδη εκδώσει µία σειρά νέων
λογιστικών προτύπων και διερµηνειών ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα πρότυπα, η εφαρµογή των οποίων είναι
υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών
των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:

Νέα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε
ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό
καθεστώς ρύθµισης»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14. Το νέο πρότυπο
πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους αναβαλλόµενους
λογαριασµούς υπό καθεστώς ρύθµισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων προβλέπεται από τις τοπικές
νοµοθεσίες όταν µία εταιρεία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιµή ρυθµίζεται από κάποιον
κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρµογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων

•
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και µόνο για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθµίζονται από κάποιο φορέα και που σύµφωνα
µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασµούς στις χρηµατοοικονοµικές τους
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να
εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 11 «Σχήµατα υπό κοινό
έλεγχο»: Λογιστικός χειρισµός απόκτησης συµµετοχών σε σχήµατα υπό κοινή δραστηριότητα
(Κανονισµός 2015/2173/24.11.2015)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 6.5.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 11 µε την οποία
αποσαφηνίζει ότι ο αποκτών συµµετοχή σε ένα σχήµα υπό κοινή δραστηριότητα, το οποίο συνιστά επιχείρηση
(σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3), θα πρέπει να εφαρµόζει όλες τις σχετικές αρχές για το λογιστικό χειρισµό των
συνενώσεων του ∆ΠΧΑ 3 καθώς και των άλλων προτύπων εκτός από εκείνες τις αρχές οι οποίες έρχονται σε
αντίθεση µε το ∆ΠΧΑ 11. Επιπλέον, ο αποκτών τη συµµετοχή θα προβαίνει στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις
σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 και τα λοιπά σχετικά πρότυπα. Αυτό ισχύει τόσο κατά την απόκτηση της αρχικής
συµµετοχής όσο και για κάθε επιπρόσθετη συµµετοχή σε σχήµατα υπό κοινή δραστηριότητα που συνιστούν
επιχείρηση.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν είχε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές της
καταστάσεις.
Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» και του
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»: Αποσαφήνιση των αποδεκτών
µεθόδων απόσβεσης (Κανονισµός 2015/2231/2.12.2015)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 12.5.2014 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων δηµοσίευσε τροποποίηση στα ∆ΛΠ 16 και 38 µε
την οποία απαγορεύει ρητά να χρησιµοποιηθεί το έσοδο ως βάση της µεθόδου απόσβεσης των ενσώµατων και
άυλων παγίων στοιχείων. Εξαίρεση παρέχεται µόνο για τα άυλα πάγια όταν ικανοποιούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) όταν το άυλο στοιχείο εκφράζεται ως µέγεθος του εσόδου όταν, δηλαδή, το δικαίωµα εκµετάλλευσης του
άυλου παγίου εκφράζεται σε συνάρτηση του εσόδου που πρέπει να παραχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η
πραγµατοποίηση ενός συγκεκριµένου ποσού εσόδου να καθορίζει τη λήξη του δικαιώµατος, ή
(β) όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι το έσοδο και η ανάλωση των οικονοµικών ωφελειών είναι έννοιες άρρηκτα
συνδεδεµένες.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν είχε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές της
καταστάσεις.

•

Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» και του
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς (Κανονισµός
2015/2113/23.11.2015)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 30.6.2014 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ∆ΛΠ 16 και 41 µε την
οποία αποσαφηνίζεται ότι τα φυτά που φέρουν καρπούς, τα οποία ορίζονται ως εκείνα που:
α) χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ή στην προµήθεια γεωργικών προϊόντων,
β) αναµένεται να παράγουν προϊόντα για περισσότερες από µία περιόδους και
γ) υπάρχει πολύ µικρή πιθανότητα να πωληθούν ως γεωργικά προϊόντα, εκτός από το ενδεχόµενο πώλησής τους
ως scrap, πρέπει να λογιστικοποιούνται βάσει του ∆ΛΠ 16 και όχι βάσει του ∆ΛΠ 41.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

•

Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις»: Η
µέθοδος της καθαρής θέσεως στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις (Κανονισµός
2015/2441/18.12.2015)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 12.8.2014 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27 µε την οποία
παρέχει τη δυνατότητα εφαρµογής της µεθόδου της καθαρής θέσης για την αποτίµηση των επενδύσεων σε

•
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θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στις ιδιαίτερες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα, µε την εν
λόγω τροποποίηση διευκρινίζεται πως οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ενός επενδυτή που δεν έχει επενδύσεις
σε θυγατρικές αλλά έχει επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες, οι οποίες, βάσει του ∆ΛΠ 28,
αποτιµώνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, δεν αποτελούν ιδιαίτερες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν είχε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές της
καταστάσεις.
Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 10 «Ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις», του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 12
«Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρείες» και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου
28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Εφαρµογή της εξαίρεσης σύνταξης
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 18.12.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ανωτέρω πρότυπα
µε την οποία αποσαφηνίζει ότι η εξαίρεση που παρέχεται στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28, αναφορικά µε τη σύνταξη
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσεως
αντίστοιχα, ισχύει και για τις εταιρείες που είναι θυγατρικές µιας εταιρείας επενδύσεων, η οποία αποτιµά τις
θυγατρικές της στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 10. Επίσης, µε την ανωτέρω
τροποποίηση αποσαφηνίζεται ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΠΧΑ 12 έχουν εφαρµογή στις εταιρείες
επενδύσεων οι οποίες αποτιµούν όλες τις θυγατρικές τους εταιρείες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν είχε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές της
καταστάσεις.

•

Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»:
Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων (Κανονισµός 2015/2406/18.12.2015)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 18.12.2014 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων δηµοσίευσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 στα
πλαίσια του έργου που έχει αναλάβει για να αναλύσει τις δυνατότητες βελτίωσης των γνωστοποιήσεων στις
οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των ∆ΠΧΑ (Disclosure initiative). Οι κυριότερες από τις
τροποποιήσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• καταργείται ο περιορισµός της συνοπτικής παρουσίασης των λογιστικών αρχών,
• διευκρινίζεται ότι ακόµη και εάν κάποια πρότυπα απαιτούν συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις ως ελάχιστες για τη
συµµόρφωση µε τα ∆ΠΧΑ, µία οντότητα δικαιούται να µην τις παραθέσει εάν αυτές θεωρούνται ασήµαντες.
Επιπρόσθετα, εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα επιµέρους πρότυπα δεν είναι επαρκείς για την
κατανόηση της επίδρασης των συναλλαγών, τότε η οντότητα ενδέχεται να χρειάζεται να προσθέσει επιπλέον
γνωστοποιήσεις,
• αποσαφηνίζεται ότι οι γραµµές που ορίζουν τα ∆ΠΧΑ ότι πρέπει να περιλαµβάνονται στον ισολογισµό και στα
αποτελέσµατα δεν είναι περιοριστικές και ότι για τα εν λόγω κονδύλια η εταιρία µπορεί να παρουσιάζει περαιτέρω
ανάλυση σε γραµµές, τίτλους και υποοµάδες,
• διευκρινίζεται ότι στην Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος, η αναλογία µίας εταιρίας στα λοιπά αποτελέσµατα
που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση συγγενών και κοινοπραξιών που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της
καθαρής θέσης πρέπει να διακρίνεται:
-- σε ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων και
-- σε ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων,
• διευκρινίζεται ότι στο πρότυπο δεν ορίζεται συγκεκριµένη σειρά παρουσίασης των σηµειώσεων και ότι κάθε
εταιρία οφείλει να θεσπίσει ένα συστηµατικό τρόπο παρουσίασης λαµβάνοντας υπόψη την κατανόηση και τη
συγκρισιµότητα των οικονοµικών της καταστάσεων.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν είχε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές της
καταστάσεις.

•

Βελτιώσεις
∆ιεθνών
Λογιστικών
Προτύπων
–
κύκλος
2012-2014
(Κανονισµός
2015/2343/15.12.2015)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο
εξέδωσε, την 25.9.2014, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα.
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Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές της
καταστάσεις.
Επίσης, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις
προτύπων, τα οποία όµως δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρεία.
Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα
τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταµειακών Ροών»:
Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2017
Την 29.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 βάσει της
οποίας µία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταµειακές ροές
ταξινοµούνται στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταµειακών ροών. Οι µεταβολές που θα
πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταµειακές, περιλαµβάνουν:
- τις µεταβολές από ταµειακές ροές χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων,
- τις µεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών,
- τις µεταβολές από συναλλαγµατικές διαφορές,
- τις µεταβολές της εύλογης αξίας και
- λοιπές µεταβολές.
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις χρηµατοοικονοµικές
της καταστάσεις.

•

Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήµατος»: Αναγνώριση
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2017
Την 19.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 12 µε την οποία
αποσαφήνισε τα ακόλουθα:
• Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες χρεωστικών µέσων, τα οποία αποτιµώνται για λογιστικούς σκοπούς στην
εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε εκπεστέες προσωρινές
διαφορές ανεξάρτητα µε το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία των στοιχείων µέσω της πώλησης
ή της χρήσης τους.
• Η ανακτησιµότητα µίας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασµό µε τις λοιπές
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόµος περιορίζει το
συµψηφισµό συγκεκριµένων φορολογητέων ζηµιών µε συγκεκριµένες κατηγορίες εισοδήµατος, οι σχετικές
εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται µόνο σε συνδυασµό µε άλλες εκπεστέες προσωρινές
διαφορές της ίδιας κατηγορίας.
• Κατά τον έλεγχο ανακτησιµότητας των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι εκπεστέες
φορολογικές διαφορές µε τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις φόρου
που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων.
• Οι εκτιµήσεις για τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαµβάνουν την ανάκτηση κάποιων
στοιχείων ενεργητικού σε αξία µεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να αποδειχθεί
ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί.
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις χρηµατοοικονοµικές
της καταστάσεις.

•

∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 15: «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2018
Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα
από συµβάσεις µε πελάτες». Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσµα της κοινής προσπάθειας του IASB και του
Αµερικάνικου Συµβουλίου των Χρηµατοοικονοµικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) να αναπτύξουν κοινές
απαιτήσεις όσον αφορά τις αρχές αναγνώρισης εσόδων.

•
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Το νέο πρότυπο έχει εφαρµογή σε όλες τις συµβάσεις µε πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο εφαρµογής
άλλων προτύπων, όπως οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, τα ασφαλιστικά συµβόλαια και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα.
Σύµφωνα µε το νέο πρότυπο, µια εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη µεταφορά των υπεσχηµένων
αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αµοιβή, την οποία η εταιρεία
αναµένει ως αντάλλαγµα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εισάγεται η έννοια ενός νέου µοντέλου
αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βηµάτων, τα οποία επιγραµµατικά είναι τα εξής:
• Βήµα 1: Προσδιορισµός της σύµβασης/συµβάσεων µε έναν πελάτη
• Βήµα 2: Προσδιορισµός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύµβαση
• Βήµα 3: Καθορισµός του τιµήµατος συναλλαγής
• Βήµα 4: Κατανοµή του τιµήµατος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύµβασης
• Βήµα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρεία ικανοποιεί µια υποχρέωση απόδοσης.
Η έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) είναι νέα και στην ουσία αντιπροσωπεύει κάθε
υπόσχεση για µεταφορά στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας (ή µιας δέσµης αγαθών ή υπηρεσιών)
που είναι διακριτή ή β) µιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και έχουν το ίδιο
µοντέλο µεταφοράς στον πελάτη. Η έκδοση του ∆ΠΧΑ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και
διερµηνειών:
• ∆ΛΠ 11 «Συµβάσεις κατασκευής»
• ∆ΛΠ 18 «Έσοδα»
• ∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών»
• ∆ιερµηνεία 15 «Συµβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων»
• ∆ιερµηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και
• ∆ιερµηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης».
Την 12.4.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 15 µε την
οποία διευκρίνισε κυρίως τα ακόλουθα:
- πότε ένα υπεσχηµένο αγαθό ή υπηρεσία είναι διακριτό από λοιπές υποσχέσεις σε µία σύµβαση γεγονός που
λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση για το αν το υπεσχηµένο αγαθό ή υπηρεσία συνιστά υποχρέωση
απόδοσης,
- µε ποιο τρόπο πρακτικά να αξιολογείται αν η φύση της υπόσχεσης της εταιρείας συνιστά παροχή των
υπεσχηµένων αγαθών ή υπηρεσιών (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολέα) ή διευθέτηση ώστε τρίτο µέρος να
παρέχει τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολοδόχο),
- ποιος παράγοντας καθορίζει αν η εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο διαχρονικά ή σε µία συγκεκριµένη χρονική
στιγµή στις περιπτώσεις των αδειών χρήσης επί πνευµατικής περιουσίας.
Τέλος, µε την τροποποίηση προστέθηκαν δύο πρακτικές λύσεις για τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 15 όσον αφορά στις
ολοκληρωµένες συµβάσεις στις οποίες εφαρµόζεται πλήρης αναδροµική εφαρµογή και όσον αφορά στις µεταβολές
στις συµβάσεις κατά τη µετάβαση.
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 15 στις χρηµατοοικονοµικές της
καταστάσεις.

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2018
Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού
κειµένου του προτύπου ∆ΠΧΑ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο ∆ΛΠ 39. Το νέο
πρότυπο προβλέπει σηµαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά µε την ταξινόµηση και την αποτίµηση των
χρηµατοοικονοµικών µέσων καθώς και µε τη λογιστική αντιστάθµισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ταξινόµηση και αποτίµηση
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινοµούνται σε δύο
µόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η
αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειµένου να
αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα:
i. Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των µέσων
αυτών.
ii. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων.
Επιπρόσθετα, το ∆ΠΧΑ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους να
ταξινοµηθούν σε κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων τα οποία
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καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειµένου να συµβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να
διακρατείται για εµπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωµατωµένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που
το κύριο συµβόλαιο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9, το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν θα πρέπει να
διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισµός του υβριδικού συµβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν
ανωτέρω για την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Σε ότι αφορά στις χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται µε εκείνες τις υποχρεώσεις που µία εταιρία επιλέγει κατά
την αρχική αναγνώριση να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η
µεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ποσό της µεταβολής
που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή
θέση.

Αποµείωση
Σε αντίθεση µε το υφιστάµενο ∆ΛΠ 39, µε βάση το οποίο µία εταιρεία αναγνωρίζει ζηµίες λόγω πιστωτικού
κινδύνου µόνο όταν οι ζηµίες αυτές έχουν συµβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση των αναµενόµενων
ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια ζωής των µέσων σε εκείνες τις περιπτώσεις που η
πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών έχει επιδεινωθεί σηµαντικά µετά την αρχική αναγνώριση. Αντιθέτως, για τις
απαιτήσεις εκείνες που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών δεν έχει επιδεινωθεί σηµαντικά από την αρχική
τους αναγνώριση, η πρόβλεψη για τις αναµενόµενες ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζεται για τις
αναµενόµενες ζηµίες 12 µηνών.

Λογιστική αντιστάθµισης
Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης είναι περισσότερο ευθυγραµµισµένες µε τη διαχείριση των
κινδύνων της οικονοµικής οντότητας ενώ οι κυριότερες µεταβολές σε σχέση µε τις υφιστάµενες διατάξεις του ∆ΛΠ
39 συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• διευρύνεται ο αριθµός των στοιχείων που µπορούν να συµµετέχουν σε µία σχέση αντιστάθµισης είτε ως µέσα
αντιστάθµισης είτε ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία,
• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις θα πρέπει να ικανοποιείται
προκειµένου η αντιστάθµιση να θεωρείται αποτελεσµατική. Ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας της αντιστάθµισης
γίνεται πλέον µόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριµένες συνθήκες η ποιοτική µόνο αξιολόγηση καθίσταται
επαρκής,
• στην περίπτωση που µία σχέση αντιστάθµισης παύει να είναι αποτελεσµατική αλλά ο στόχος της διαχείρισης
κινδύνων της εταιρείας ως προς τη σχέση αντιστάθµισης παραµένει ο ίδιος, η εταιρεία θα πρέπει να προβεί σε
εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθµισης ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια της
αποτελεσµατικότητας.
Επισηµαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαµβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθµιση ανοιχτών
χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί.
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων προτύπων
και κυρίως του ∆ΠΧΑ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις.
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 9 στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις.
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• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 2 «Παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»: Ταξινόµηση και αποτίµηση των παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των µετοχών
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018
Την 20.6.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 µε το οποίο
διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:
- κατά την αποτίµηση της εύλογης αξίας µίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των µετοχών και η οποία
διακανονίζεται µε µετρητά, ο λογιστικός χειρισµός των επιπτώσεων από τους όρους κατοχύρωσης (vesting
conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται µε την εκπλήρωση συγκεκριµένων προϋποθέσεων
(non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που εφαρµόζεται στις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους,
- στις περιπτώσεις που η φορολογική νοµοθεσία επιβάλλει στην εταιρεία να παρακρατά ένα ποσό φόρου (το οποίο
αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις αµοιβές που σχετίζονται µε την αξία της
µετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις φορολογικές αρχές, η συναλλαγή στο σύνολό της θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται ως µία παροχή που εξαρτάται από την αξία των µετοχών και η οποία διακανονίζεται µε
συµµετοχικούς τίτλους, αν ως τέτοια θα χαρακτηρίζονταν αν δεν υπήρχε το ζήτηµα του συµψηφισµού της
φορολογικής υποχρέωσης,
− στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής
έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινοµηθούν από παροχές που καταβάλλονται µε µετρητά σε παροχές που
καταβάλλονται µε τη µορφή συµµετοχικών τίτλων, η συναλλαγή θα πρέπει να λογιστικοποιηθεί ως παροχή που
διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιείται η τροποποίηση.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις χρηµατοοικονοµικές
της καταστάσεις.
• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 4 «Ασφαλιστήρια
συµβόλαια»: Εφαρµόζοντας το ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοοικονοµικά Μέσα µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια
Συµβόλαια
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018
Την 12.9.2016 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 4 µε την οποία
διευκρινίζει ότι:
-οι ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται µε τις ασφάλειες, έχουν τη δυνατότητα
να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 και
- όλες οι εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια και υιοθετούν το ∆ΠΧΑ 9 έχουν τη δυνατότητα να
παρουσιάζουν τις µεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιµων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού στα
λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσµατα.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 16: «Μισθώσεις»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019
Την 13.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» το
οποίο αντικαθιστά:
• το ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»,
• τη ∆ιερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση»,
• τη ∆ιερµηνεία 15 «Λειτουργικές µισθώσεις – Κίνητρα» και
• τη ∆ιερµηνεία 27 «Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που εµπεριέχουν το νοµικό τύπο µίας µίσθωσης».
Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σηµαντικά τη λογιστική των µισθώσεων για τους µισθωτές ενώ στην ουσία διατηρεί
τις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17 για τους εκµισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων απαιτήσεων,
καταργείται για τους µισθωτές η διάκριση των µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές. Οι µισθωτές θα
πρέπει πλέον, για κάθε σύµβαση µισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 µήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισµό
τους το δικαίωµα χρήσης του µισθωµένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των
µισθωµάτων. Ο ανωτέρω χειρισµός δεν απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαµηλή.
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Η Εταιρεία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16 στις χρηµατοοικονοµικές της
καταστάσεις.
Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 10 «Ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις» και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς
και κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς
εταιρίας ή κοινοπραξίας
Ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής: ∆εν έχει ακόµα καθοριστεί
Την 11.9.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ
28 µε σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισµό µίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του
ενεργητικού της µητρικής εταιρείας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το ∆ΠΧΑ 10
τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσµα µίας συναλλαγής µε µία
συγγενή ή κοινοπραξία, µία εταιρεία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση»
βάσει του ∆ΠΧΑ 3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσµατά της µόνο εκείνο το µέρος του κέρδους ή της ζηµίας που
σχετίζεται µε το ποσοστό συµµετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο µέρος του
κέρδους της συναλλαγής θα απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής στη συγγενή ή στην
κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συµµετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι ώστε
αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζηµία από την εκ νέου αποτίµηση της
συµµετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα µόνο στο βαθµό που αφορά το ποσοστό συµµετοχής των άλλων
επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής στην πρώην
θυγατρική.
Αντίστοιχα, στο ∆ΛΠ 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η µερική αναγνώριση κέρδους ή ζηµίας στα
αποτελέσµατα του επενδυτή θα λαµβάνει χώρα µόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη συγγενή ή στην κοινοπραξία
δεν πληρούν τον ορισµό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζηµία
στα αποτελέσµατα του επενδυτή.
Την 17.12.2015 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ηµεροµηνία υποχρεωτικής
εφαρµογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ηµεροµηνία υποχρεωτικής
εφαρµογής θα προσδιοριστεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσµατα του έργου που εκπονεί για τη λογιστική της µεθόδου της
καθαρής θέσης.
Ο Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις χρηµατοοικονοµικές
της καταστάσεις.

•

3α . ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, οι τραπεζικές
καταθέσεις, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα δάνεια των τραπεζών. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας
εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά µε την
διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:
α) Κίνδυνος της αγοράς
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και για τον λόγο αυτό δεν εκτίθεται σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο.
(ii) Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των µη επενδύσεων της σε οντότητες που
κατατάσσονται στον ισολογισµό ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.
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(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου
Η Εταιρεία δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές της
είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας
αυξάνεται από τις µακροπρόθεσµές και τις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύνανται να
υπόκεινται σε ευµετάβλητα επιτόκια και να εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα
µε τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού (euribor) έχει αναλογική
επίπτωση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηµατικά διαθέσιµα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και τις
πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών απαιτήσεων και διενεργηθεισών
συναλλαγών.

2016
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα

27.789,26

4.866,06

836,16

836,16

2.084.580,04

2.083.939,32

2.113.205,46

2.089.641,54

Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

2015

Το µεγαλύτερο µέρος των προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων προέρχεται από το νοσηλευτικό ίδρυµα Ερρίκος
Ντυνάν, οι οποίες αναµένεται να τακτοποιηθούν/συµψηφιστούν µετά το πέρας των νοµικών διεκδικήσεων που
ξεκίνησαν µετά την παύση της σύµπραξης.
Για τις εµπορικές απαιτήσεις καθώς και για τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, ο κίνδυνος θεωρείται αµελητέος.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται επίσης σε χαµηλά επίπεδα αφενός λόγω της διατήρησης επαρκών
διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινοµηµένες σε σχετικές οµαδοποιηµένες
ηµεροµηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την ηµεροµηνία ισολογισµού
µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης.

Έως 1 έτος
Υποχρεώσεις προς Μετόχους
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Κατά την 31.12.2016
Από 2 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

0,00

388.897,13

0,00

3.911.362,53

0,00

0,00

3.911.362,53

388.897,13

0,00
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Κατά την 31.12.2015
Έως 1 έτος
Υποχρεώσεις προς Μετόχους
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Από 2 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

750.552,00

1.398.845,13

0,00

4.592.721,40

0,00

0,00

5.343.273,40

1.398.845,13

0,00

δ) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Ο σκοπός της Εταιρείας είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους
µετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική δοµή, η οποία θα
µειώνει το κόστος κεφαλαίου.
Επίσης, η Ελληνική Εταιρική Νοµοθεσία προβλέπει τη διατήρηση του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στο
50% τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση µείωσης της καθαρής θέσης κάτω
του 50% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρέπει να συνέλθει
προκειµένου να αποφασίσει για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων που θα επιτρέψουν τη συνέχιση της
δραστηριότητας της Εταιρείας.
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015, η Εταιρεία είχε συσσωρευµένες ζηµίες µε αποτέλεσµα το σύνολο των Ιδίων
Κεφαλαίων να καταστεί αρνητικό. Πρόθεση των µετόχων είναι η περαιτέρω οικονοµική υποστήριξη της Εταιρείας, η
οποία θα καταλήξει σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου,
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ε) Προσδιορισµός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται µε
την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση µελλοντικών χρηµατοροών χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό
της αξίας των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.
Η Εταιρεία στην χρήση 1/1-31/12/2016 δεν είχε περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, οι οποίες να επιµετρούνται
στην εύλογη τους αξία.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την
πραγµατική τους αξία.
Σύγκριση ανά κατηγορία των λογιστικών και εύλογων αξιών
2016

2015

Λογιστική Αξία

Εύλογη αξία

Λογιστική Αξία

Εύλογη αξία

836,16

836,16

836,16

836,16

2.084.580,04

2.084.580,04

2.083.939,32

2.083.939,32

27.789,26

27.789,26

4.866,06

4.866,06

194.969,30

194.969,30

269.651,82

269.651,82

3.716.393,23

3.716.393,23

4.843.346,83

4.843.346,83

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

3β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και
συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να
ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται
στην προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών
ή γεγονότων.
Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα
µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής:
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και σχετική αβεβαιότητα:
(α) Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων:
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. Κατά την 31
∆εκεµβρίου 2016 η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των
στοιχείων του ενεργητικού.
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(β) Ανάκτηση Αναβαλλόµενων φόρων Ενεργητικού:
H αναγνώριση αναβαλλόµενων φόρων ενεργητικού εµπεριέχει εκτιµήσεις αναφορικά µε την ανακτησιµότητά τους
και ειδικότερα, η αναγνώριση αναβαλλόµενων φόρων ενεργητικού επί µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών
απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη διενέργεια εκτιµήσεων αναφορικά µε την µελλοντική πραγµατοποίηση επαρκών
φορολογικών κερδών τα οποία θα επιτρέψουν την ανάκτησή τους και ανά φορολογικό καθεστώς στο οποίο
δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
(γ) Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού:
Η Εταιρεία δεν αναγνώρισε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού διότι δεν απασχόλησε προσωπικό κατά την
κλειόµενη χρήση.
(δ)Αποµειώσεις απαιτήσεων:
Ο Όµιλος αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι οποίες
καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση του
Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της σχηµατισµένης προβλέψεως προς κάλυψη
επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την πιστωτική της πολιτική και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία και
εκτιµήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
4.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνηµµένες καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

2016

2015

Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (Σηµείωση 9)

0,00

0,00

Απόσβεση ασώµατων ακινητοποιήσεων (Σηµείωση 9)

0,00

708,37

Σύνολο

0,00

708,37

5. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα έξοδα διοίκησης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

2016
Αποσβέσεις (Σηµείωση 4)

2015
0,00

708,37

Αµοιβές Τρίτων

2.668,00

4.861,88

Παροχές τρίτων

1.200,00

1.200,00

Φόροι Τέλη

5.223,20

11.080,27

904,74

485,00

9.995,94

18.355,51

Λοιπά
Σύνολο
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6. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α/(ΕΞΟ∆Α)
Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

2016
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες

2015
0,00

0,00

5.507,51

329.106,01

5.507,51

329.106,01

0,00

-195.730,59

Σύνολο λοιπών εξόδων

5.507,51

-195.730,59

Αποτέλεσµα λοιπών εσόδων/εξόδων

5.507,51

133.375,42

Λοιπά Έσοδα
Σύνολο λοιπών εσόδων
Λοιπά Έξοδα
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7. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/(ΕΞΟ∆Α)
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:

2016
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων και συναφή έξοδα

2015

-91,13

-112,51

0,00

0,00

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

-91,13

-112,51

Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσµίας

2,35

2,31

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

2,35

2,31

-88,78

-110,20

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)
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8. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις εταιρείες για την χρήση
2016 είναι 29% (29% την 31 ∆εκεµβρίου 2015).
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος που απεικονίζεται στις Οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
2016
Αναβαλλόµενος φόρος Εισοδήµατος Έσοδο/( Έξοδο) που απεικονίζεται
στην κατάσταση συνολικών Εσόδων

2015

-1.660,98

-736,83

Η συµφωνία της πρόβλεψης για το ποσό του φόρου εισοδήµατος που καθορίζεται από την εφαρµογή του
Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται παρακάτω:
2016
Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων

2015

-4.577.21

114.929,71

29%

29%

-1.327,39

33.329,62

Μη-εκπιπτόµενες ∆απάνες

0,00

57.331,42

Φορολογική επίδραση αναβαλλόµενου φόρου λόγω αλλαγής συντελεστή φορολογίας

0,00

-85,01

2.988,37

5.601,54

∆απάνες για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόµενος φόρος

0,00

-95.440,74

∆ιαγραφή αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων

0,00

0,00

1.660,98

736.83

Συντελεστής φόρου εισοδήµατος
Φόρος εισοδήµατος

Φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόµενος φόρος

Σύνολο Φόρων (έσοδο)/ έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης

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 ζηµιές 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.

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις 2009 - 2010 και
2015 - 2016. Τυχόν διαφορές που πιθανώς προκύψουν από τον έλεγχο αυτόν, δεν αναµένεται να ασκήσουν
ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και
των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος
συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος (29%).
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος ενεργητικού και παθητικού, καθώς και η επίπτωση που έχουν στα
αποτελέσµατα χρήσεως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
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Η Εταιρεία δεν αναµένεται τα επόµενα έτη να σηµειώσει κέρδη προκειµένου να απορροφήσει τις αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις.

Υπόλοιπο την
01.01.2016

Αναγνώριση στα
Αποτελέσµατα

Υπόλοιπο την
31.12.2016

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οικονοµικές αποσβέσεις

0,00

1.660,98

1.660,98

Σύνολο Αναβαλλόµενων Φορολογικών Υποχρεώσεων

0,00

1.660,98

1.660,98

Υπόλοιπο την
01.01.2015

Αναγνώριση στα
Αποτελέσµατα

Υπόλοιπο την
31.12.2016

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Οικονοµικές αποσβέσεις
Σύνολο Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων
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9. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:

Βελτιώσεις σε
Ακίνητα
Τρίτων

Αξία Κτήσης ή Αξία Αποτίµησης κατά την 1 Ιανουαρίου 2015

Μηχανήµατα &
Μηχανολογικές
Εγκαταστάσεις

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισµός

Σύνολο

Λογισµικά
προγράµµατα

Τελικό Σύνολο

2.470.923,40

53.417,06

86.409,29

2.610.749,75

125.703,70

2.736.453,45

Προσθήκες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εκποιήσεις / ∆ιαγραφές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεταφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.470.923,40

53.417,06

86.409,29

2.610.749,75

125.703,70

2.736.453,45

(2.470.923,39)

(53.417,05)

(86.406,32)

(2.610.746,46)

(124.995,22)

(2.735.741,98)

0,00

0,00

0,00

0,00

(708,37)

(708,37)

(2.470.923,39)

(53.417,05)

(86.406,32)

(2.610.746,76)

(125.703,59)

(2.736.450,35)

0,01

0,01

2,97

2,99

0,11

3,10

2.470.923,40

53.417,06

86.409,29

2.610.749,75

125.703,70

2.736.453,45

Προσθήκες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εκποιήσεις / ∆ιαγραφές

0,00

(45.818,52)

0,00

(45.818,52)

0,00

(45.818,52)

Μεταφορές

0,00

0,12

0,00

0,12

(0,11)

0,01

2.470.923,40

7.598,66

86.409,29

2.564.931,35

125.703,59

2.690.634,94

(2.470.923,39)

(53.417,05)

(86.406,32)

(2.610.746,76)

(125.703,59)

(2.736.450,35)

0,00

45.818,52

0,00

45.818,52

0,00

45.818,52

(2.470.923,39)

(7.598,53)

(86.406,32)

(2.564.928,24)

(125.703,59)

(2.690.631,83)

0,01

0,13

2,97

3,11

0,00

3,11

Υπόλοιπο µε 31 ∆εκεµβρίου 2015

Σωρευµένες Αποσβέσεις µε 1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο µε 31 ∆εκεµβρίου 2015

Αναπόσβεστη Αξία µε 31 ∆εκεµβρίου 2015

Αξία Κτήσης ή Αξία Αποτίµησης κατά την 1 Ιανουαρίου 2016

Υπόλοιπο µε 31 ∆εκεµβρίου 2016

Σωρευµένες Αποσβέσεις µε 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο µε 31 ∆εκεµβρίου 2016

Αναπόσβεστη Αξία µε 31 ∆εκεµβρίου 2016

Κανένα στοιχείο του µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού δεν έχει δεσµευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.
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10. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

2016
Επιταγές Εισπρακτέες
Σύνολο

2015

836,16

836,16

836,16

836,16

11. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

2016
Χρεώστες διάφοροι
Σύνολο

2015

2.084.580,04

2.083.939,32

2.084.580,04

2.083.939,32

Από το σύνολο των Χρεωστών ποσό ευρώ 285.380,00 αφορά απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη.
12. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Οµίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και ως εκ τούτου συνδέεται µε τη µητρική της,
καθώς και µε τις άλλες θυγατρικές και συνδεδεµένες αυτής.
Τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε συνδεδεµένες έχουν ως κάτωθι:
Υποχρεώσεις προς:
την 31.12.2016
την 31.12.2015
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
Σύνολο

589.194,72

2.345.981,20

589.194,72

2.345.981,20

Οι συναλλαγές µε τις συνδεδεµένες εταιρείες αναλύονται ως εξής:
Έξοδα από:
2016
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ( Μίσθωση ακινήτου )
Σύνολο
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2015

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00
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13. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι:
2016
Ταµείο
Καταθέσεις σε τράπεζες - καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο

2015
5,91

0,91

27.783,35

4.865,15

27.789,26

4.866,06

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε τα εκάστοτε διαµορφωµένα επιτόκια που καθορίζονται από αυτές (βλέπε
σηµείωση 9).

14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Την 31η ∆εκεµβρίου 2016, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχονταν σε € 9.015.000,00 και αποτελούνταν από
901.500 µετοχές αξίας € 10,00 η κάθε µία. Στην χρήση 2016 πραγµατοποιήθηκε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού
€ 380.000,00 .
2016
901.500
10,00
9.015.000,00
9.015.000,00

Αριθµός µετοχών
Ονοµαστική αξία
Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
Μετοχικό Κεφάλαιο

2015
863.500
10,00
8.635.000,00
8.635.000,00

Παρακάτω παρατίθενται οι κινήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου για τις χρήσεις 2016 και 2015:
Μετοχικό κεφάλαιο την 1η Ιανουαρίου 2015
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

8.635.000,00
0,00

Μετοχικό κεφάλαιο την 31η ∆εκεµβρίου 2015

8.635.000,00

Μετοχικό κεφάλαιο την 1η Ιανουαρίου 2016

8.635.000,00

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

380.000,00

Μετοχικό κεφάλαιο την 31η ∆εκεµβρίου 2016
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ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α. Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2016
(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

15. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το ποσό αυτών αναλύεται ως εξής:

2016
Υποχρεώσεις προς µετόχους
(ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου)
Σύνολο

2015

388.897,13

2.149.397,13

388.897,13

2.149.397,13

16. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:

2016
Προµηθευτές εσωτερικού

194.969,30

242.865,16

0,00

26.786,66

194.969,30

269.651,82

Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες
Σύνολο

2015

17. ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το ποσό αυτών αναλύεται ως εξής:
2016

2015

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες

1.132.641,63

1.743.031,53

Πιστωτές διάφοροι

2.575.498,33

2.575.498,30

0,00

0,00

8.253,27

4.539,75

3.716.393,23

4.323.069,58

Φόροι πληρωτέοι εκτός φόρου εισοδήµατος ( Φ.Π.Α , Χαρτόσηµο )
Υποχρεώσεις σε συνδεµένες
Σύνολο

18. ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) ∆ικαστικές υποθέσεις:
∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές κατά της Εταιρείας, , οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς την οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρεία, έχει ασκήσει και θα διεκδικήσει όλα τα νόµιµα δικαιώµατά της
προς αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµιάς που επήλθε µετά την παύση της σύµπραξης µε το
νοσηλευτικό ίδρυµα Ερρίκος Ντυνάν.
(β) ∆εσµεύσεις:
(i) ∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα:
Τα έξοδα ενοικίασης περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2016 και ανέρχονται σε € 1.200,00 (€ 1.200,00 την χρήση 2015). Το ύψος των µελλοντικών µισθωµάτων που
αναµένεται να αναγνωριστεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της επόµενης χρήσης ανέρχεται στο ποσό των
1.200,00 € ενώ το ύψος των µελλοντικών µισθωµάτων των 5 επόµενων ετών ανέρχεται στο ποσό των 4.800,00 € .
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(ii) Εγγυήσεις:
∆εν υπάρχουν.

19. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Μεταγενέστερα γεγονότα δεν υπάρχουν που να επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Μαρούσι, 3 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 048099

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 038305

ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 052569
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