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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
δ.τ. “ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.”
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014 – 31/12/2014
Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι ,
έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε την Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το
καταστατικό και το άρθρο 43α του ΚΝ2190/20, τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και να σας
ενηµερώσουµε για σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της Εταιρίας , γεγονότα που έλαβαν χώρα και οι
επιπτώσεις τους στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας. Επίσης γίνεται αναφορά των κυριότερων κινδύνων
και αβεβαιοτήτων που η εταιρία ενδέχεται να αντιµετωπίσει το 2015.
Η Έκθεση εµπεριέχει µε συνοπτικό και ουσιαστικό τρόπο όλες τις σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι
οποίες είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει όλες τις σχετικές αναγκαίες
πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση των µετόχων για την
δραστηριότητα της εταιρίας µέσα στο έτος.
Συνηµµένα υποβάλλουµε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας για τη
χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014 προς έγκρισή σας.
I)

Εξέλιξη και επιδόσεις χρήσης της εταιρίας το έτος 2014

Το 2014 ήταν µια ακόµα δύσκολη χρονιά. Η κρίση σε συνδυασµό µε τις περικοπές στο χώρο της υγείας επηρέασαν
αρνητικά τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. Η επιβάρυνση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του κλάδου των
ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα ήταν σηµαντική εξαιτίας της επιβολής για δεύτερη χρονιά του νόµου για
«rebate και clawback».

Τα τελευταία χρόνια σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ η συνολική δαπάνη για τον κλάδο της υγείας
παρουσιάζει µία διαχρονική µείωση η οποία διαµορφώνεται στο 9% του Α.Ε.Π. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα
έσοδα των µαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών να εµφανίσουν µείωση σε ποσοστό 15% περίπου
(συνυπολογίζοντας την επίδραση από την επιβολή των µέτρων για «rebate και clawback»).
Μέσα σε αυτό το δυσµενές οικονοµικό κλίµα, η Εταιρεία πέτυχε στον 5ο χρόνο λειτουργίας της να
παρουσιάσει εντυπωσιακή αύξηση του τζίρου της κατά 11,75% πριν από τις προβλέψεις για «rebate και
clawback», ενώ τα λειτουργικά αποτελέσµατα (EBITDA), ανήλθαν σε € 11,68 εκατ., εξυπηρετώντας πάνω
από 13.500 εσωτερικούς ασθενείς και περισσότερους από 92.000 εξωτερικούς ασθενείς προσελκύοντας
ταυτόχρονα πλήθος νέων συνεργατών ιατρών µέσα στο 2014.
Η εταιρεία έχει θέσει ως προτεραιότητα της τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου των παρεχοµένων υπηρεσιών,
καθώς και την συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών της, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσµα τόσο την
αύξηση των εξυπηρετούµενων περιστατικών όσο και την αύξηση του κύκλου εργασιών µε την ταυτόχρονη
βελτίωση των τελικών αποτελεσµάτων της.
Επιπλέον, η ∆ιοίκηση βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγµατεύσεις µε προµηθευτές και συνεργάτες, στοχεύοντας
στη συνεχή και δραστική µείωση του λειτουργικού της κόστους.
Παρακάτω τίθενται σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες:
Ο Κύκλος εργασιών της Εταιρείας, κατά την κλειόµενη οικονοµική χρήση και πριν από την εφαρµογή των
προβλέψεων για «rebate και clawback», ανήλθε σε € 35,49 εκατ. έναντι € 31,76 εκατ. για τη χρήση 2013
εµφανίζοντας αύξηση κατά € 3,7 εκατ. (11,75%)σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η αύξηση του κύκλου
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εργασιών οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από εσωτερικούς ασθενείς κατά 11,78% και στην αύξηση των
εσόδων από εξωτερικούς κατά 11,60%.
Μετά την πρόβλεψη του ποσού για «rebate και clawback» ο κύκλος εργασιών εµφανίζει αύξηση κατά € 4,52 εκ
και ανέρχεται σε € 30,05 εκ. για το 2014 από € 25,53 εκ. που ήταν το 2013.
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) µετά την
πρόβλεψη για το «rebate και clawback» για το 2014 ανήλθαν σε € 6,25 εκατ. έναντι € 1,77 εκατ. το 2013. Η
σηµαντική βελτίωση των αποτελεσµάτων προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων (EBITDA), οφείλεται όχι µόνο στο γεγονός ότι αυξήθηκε ο τζίρος αλλά και στην συγκράτηση του
κόστους πωληθέντων αλλά και των υπολοίπων λειτουργικών εξόδων.
Τα Αποτελέσµατα προ φόρων για τη χρήση 2014 ανήλθαν σε κέρδη € 0,60 εκατ. έναντι ζηµιών € 5,15 εκατ. το
2013 παρουσιάζοντας σηµαντική βελτίωση της τάξεως των € 5,75 εκατ., ενώ τα Καθαρά αποτελέσµατα µετά από
φόρους διαµορφώθηκαν σε κέρδη € 0,53 εκατ. έναντι ζηµιών € 3,69 εκατ. σηµειώνοντας βελτίωση κατά € 4,22
εκατ. έναντι της προηγούµενης χρήσης.
Το Μικτό κέρδος για το 2014 ανέρχεται σε € 4,59 εκατ. έναντι ζηµιών € 0,24 εκατ. το 2013 παρουσιάζοντας
βελτίωση κατά € 4,84 εκατ.
∆απάνες Εταιρείας
Τα Λειτουργικά έξοδα της εταιρείας παρέµειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 2013 και ανήλθαν σε €
29,19 εκατ. το 2014 από € 29,40 εκατ. που ήταν το 2013 παρουσιάζοντας µια ελαφριά µείωση της τάξεως του
0,7%.
Το Κόστος παροχής υπηρεσιών το 2014 ανήλθε στα € 25,46 εκατ. έναντι € 25,78 εκατ. της προηγούµενης χρήσης
παρουσιάζοντας µείωση κατά € 0,32 εκατ. (1,25%).
Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε € 3,59 εκατ. για το 2014 έναντι €
3,23 εκατ., για το 2013 παρουσιάζοντας αύξηση 11,13%.
∆άνεια - Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
Ο συνολικός ∆ανεισµός από €64,53 εκατ. στις 31/12/2013 ανήλθε σε € 63,46 εκατ. στις 31/12/2014
παρουσιάζοντας µείωση κατά € 1,08 εκατ. Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα της 31/12/2014
διαµορφώθηκαν σε € 1,02 εκατ. έναντι € 3,78 εκατ. την προηγούµενη χρήση.
Ακολούθως παρατίθενται ορισµένοι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες:
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Ποσά σε ευρώ
Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης:

2014

2013

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

9.775.971,59 10,43%
93.738.491,99

10.162.419,96 10,54%
96.442.056,21

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

78.097.220,70 83,31%
93.738.491,99

80.350.517,52 83,31%
96.442.056,21

- Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

21.333.939,46 29,46%
72.404.552,53

20.787.421,15 27,48%
75.654.635,06

9.775.971,59 68,07%
14.362.316,53

10.162.419,96 41,89%
24.260.584,06

- Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

- Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του
κυκλοφορούντος ενεργητικού και πρέπει να υπερβαίνει τη µονάδα (100%).
Ποσά σε ευρώ
Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας:
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Σύνολο εσόδων

2014

2013

603.271,15 1,58%
38.087.083,79

-5.155.197,73 -15,54%
33.177.178,87

- Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα.
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

603.271,15 2,83%
21.333.939,46

-5.155.197,73 -24,80%
20.787.421,15

- Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.
Μικτά αποτελέσµατα
Πωλήσεις υπηρεσιών (κύκλος εργασιών)

4.597.083,82 12,95%
35.490.079,50

-243.115,91 -0,77%
31.759.795,02

- Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.
EBITDA
Πωλήσεις υπηρεσιών (κύκλος εργασιών)

6.248.668,44 17,61%
35.490.079,50

1.760.794,85 5,54%
31.759.795,02

- Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του EBITDA επί των πωλήσεων της εταιρείας.

II)

Σηµαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2014.

•
Τον Ιανουάριο του 2014 η Εταιρεία έλαβε πιστοποίηση από το ∆ιεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεων
Ιατρικών Υπηρεσιών µε εξειδίκευση στον Ιατρικό Τουρισµό, TEMOS International, ο οποίος επιβεβαιώνει την
ύπαρξη όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την άρτια διαχείριση και εξυπηρέτηση των ασθενών – και
διεθνών ασθενών - µε βάση την τήρηση βέλτιστων πρακτικών και την κάλυψη των απαιτήσεων διεθνών
ασφαλιστικών εταιρειών, ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ταµείων και λοιπών εµπλεκοµένων φορέων, που
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δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισµού και διασυνοριακής φροντίδας
(CrossBorderHealthcare).
•
Τον Μάρτιο του 2014 η Εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή σύµβασης συνεργασίας µε την ασφαλιστική
Εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ και Εθνική Ασφαλιστική αντίστοιχα.
•
Τον Απρίλιο του 2014 η κλινική θέλοντας να ενισχύσει τις προσπάθειες του έργου του Συλλόγου Όραµα
Ελπίδας και να αφυπνίσει την κοινωνία να ενεργοποιηθεί σε µία νέα δράση, καθαρά εθελοντικού χαρακτήρα, έγινε
Κέντρο Λήψης ∆ειγµάτων Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών.
•
Τον Ιούνιο του 2014 η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή νέων συµβάσεων αναδιάρθρωσης των
δανειακών της υποχρεώσεων, µε σκοπό την τροποποίηση της λήξεως των δόσεων κεφαλαίου του δανείου.
•
Τον Ιούλιο του 2014 η εταιρεία κατοχύρωσε άδεια λειτουργίας και γενικής κλινικής σύµφωνα µε την
οποία ορίζεται καινούργια κατανοµή κλινών κατά θέση, τµήµα και ειδικές µονάδες.
•
Το ∆εκέµβριο του 2014 η εταιρεία ανακοίνωσε τη συνεργασία της µε το δίκτυο της «Mednet», το οποίο
διαχειρίζεται τα ιατρικά περιστατικά των Ασφαλιστικών Εταιρειών: EUROLIFE ERB, ERGO, GROUPAMA
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΑΣΦ. ΜΙΝΕΤΤΑ, INTERASCO, CNP ΖΩΗΣ, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ, INTERGLOBAL (AETNA COMPANY), EUROP ASSISTANCE, DEUTSCHE ASSISTANCE GMBH,
INTERPARTNER ASSISTANCE, CNP CYPRIALIFE, Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΕUROLIFE ΚΥΠΡΟΥ.
•
Η Εταιρεία τόσο στη χρήση 2013 και στη χρήση 2014 αποφάσισε να προσβάλλει τις διατάξεις των
εφαρµοστικών Υπουργικών Αποφάσεων του Νόµου 4172/2013 περί «rebate και clawback». Το αποτέλεσµα των
προσφυγών της Εταιρείας αναµένεται να εκδοθεί εντός του 2015. Για τους παραπάνω λόγους η Εταιρεία δεν
αποδέχεται τα ποσά του «rebate και clawback».
III)

Προοπτικές - Εξέλιξη δραστηριοτήτων για τη χρήση 2015.

Με δεδοµένη την διατήρηση της υφιστάµενης ύφεσης, το αβέβαιο οικονοµικό περιβάλλον και τους αρνητικούς
ρυθµούς ανάπτυξης της χώρας, η διοίκηση της ΡΕΑ παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρµόζει
προσεκτικά τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και αποτελεσµατικότητας της.
Μετά την έναρξη της συνεργασίας µε τον ΕΟΠΥΥ και µε την ανακοίνωση εφαρµογής του «Rebate και
Clawback», η ταµειακή ρευστότητα είναι ο σηµαντικότερος αστάθµητος παράγοντας, ο οποίος δυσχεραίνει τις
συναλλαγές της Εταιρείας.
Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2015 είναι η περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας της και των
αποτελεσµάτων της, µέσα από την στοχευµένη ανάπτυξη νέων κερδοφόρων υπηρεσιών, την περαιτέρω βελτίωση
των λειτουργικών της αποτελεσµάτων και την σύναψη συµφωνιών νέων συνεργασιών.
IV)

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για τη χρήση 2015 και διαχείριση κινδύνων.

Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες και τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο τον δυνατόν
περισσότερο τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες µπορεί να προκύψουν, παρόλα αυτά όµως µπορεί να
επηρεασθεί κατά το 2015 από τα εξής:
•

Ζήτηση Υπηρεσιών.

Η παρατεταµένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρµογές των οικονοµικών δεδοµένων, λόγω των
µνηµονίων, έχουν διαµορφώσει ένα αβέβαιο οικονοµικό περιβάλλον.
Η ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και ο ανταγωνισµός είναι ιδιαίτερα έντονος.
Η αδυναµία του δηµόσιου τοµέα να καλύψει την ζήτηση, τα διαρθρωτικά προβλήµατα των δηµόσιων
νοσοκοµείων, η αδυναµία να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας λόγω σηµαντικών ελλείψεων σε υλικά,
υποδοµές και προσωπικό µε την ταυτόχρονη σύµπραξη του ΕΟΠΥΥ µε τις ιδιωτικές κλινικές πιστεύεται ότι θα
επηρεάσουν θετικά την τάση των ασθενών για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.
Ήδη, η συνεργασία των ιδιωτικών κλινικών µε τον ΕΟΠΥΥ έχει αυξήσει σηµαντικά τις εισαγωγές ασθενών και τα
έσοδά τους αυξάνοντας όµως παράλληλα τις απαιτούµενες δαπάνες για τη νοσηλεία τους και επιβαρύνοντας
κρίσιµα τις ταµειακές ροές τους λόγω µεγάλης καθυστέρησης στην εξόφληση των νοσηλίων από τον ΕΟΠΥΥ.
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•

Κίνδυνος Πληθωρισµού – Επιτοκίων.

Η Εταιρεία έχει ως στόχο την επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης µεταξύ του κόστους δανεισµού και των
τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταµειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι µεταβολές στα επιτόκια.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό, ο
οποίος υπόκειται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (Euribor 3-µηνου).
•

Λειτουργικός κίνδυνος.

Πιθανές αλλαγές νοµοθετικού πλαισίου, µπορεί να επηρεάσουν την αναπτυξιακή πολιτική της Εταιρείας. Επίσης, η
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας είναι δυνατόν να επηρεαστεί αρνητικά από την πιθανή αύξηση των
διαθεσίµων κλινών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
•

Συναλλαγµατικός κίνδυνος.

∆εν υπάρχει άµεσος κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών αφού η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε άλλο νόµισµα
πλην του Ευρώ. Επιπλέον όλες οι δανειακές υποχρεώσεις είναι σε Ευρώ.
•

Κίνδυνος Ρευστότητας.

Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της συνολικής
διαχείρισης κινδύνων. Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγµατοποιείται µε το
συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων, εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρή παρακολούθηση των
ταµειακών ροών. Ο κίνδυνος ρευστότητας θεωρείται ο πιο σηµαντικός κίνδυνος που είναι εκτεθειµένη η Εταιρεία
λόγω της οικονοµικής ύφεσης αλλά και της πιθανής αδυναµίας αποπληρωµής από το κράτος εντός των
συµφωνηµένων όρων αποπληρωµής.
Η παρακολούθηση της ρευστότητας πραγµατοποιείται σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση και οι
µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας του εξαµήνου προσδιορίζονται µηνιαία.
Μέχρι σήµερα, η Εταιρεία διασφαλίζει επαρκή πιστωτικά όρια χρηµατοδότησης για να αντιµετωπίζει τον κίνδυνο
αυτό.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η µέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας.
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου 2014
∆άνεια τραπεζών
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αξία
ισολογισµού
58.308.092,00

έως 1 µήνα

1 - 3 µήνες

3 - 6 µήνες

6 - 12 µήνες

2 - 5 έτη

596.992,50

596.992,50

2.277.990,00

65.463.406,14

> από 5 έτη

-

-

479.813,00

Προµηθευτές

4.290.908,39

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

5.149.704,42

Λοιπές υποχρεώσεις και µεταβατικοί λογαριασµοί

Σύνολο
31/12/2014
68.935.381,14

381.134,04
791.111,09

1.351.678,15

1.209.389,36

754.231,10

106.196,51

106.196,51

5.362.097,44

3.841.254,72

1.511.603,11

1.167.893,31

200.638,56

961.119,74

72.069.772,53

2.302.714,20

3.222.760,47

2.113.216,93

9.355.438,28

66.029.038,87

έως 1 µήνα

1 - 3 µήνες

3 - 6 µήνες

6 - 12 µήνες

2 - 5 έτη

386.294,17

1.364.544,07

1.996.871,47

3.982.164,17

29.697.859,81

3.374,12

3.374,17

731.778,50

1.166.151,61

98.678,96

184.498,69

479.813,00
4.290.908,39
5.574.490,46
3.841.254,72

98.678,96

83.121.847,71

Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου 2013
∆άνεια τραπεζών
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης

Αξία
ισολογισµού
58.468.092,00
6.727,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.226.034,00

Προµηθευτές

4.198.817,28

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

6.063.049,37

Λοιπές υποχρεώσεις και µεταβατικοί λογαριασµοί

Σύνολο
31/12/2013
33.859.122,82 71.286.856,51
> απο 5 έτη

6.748,29
1.023.599,00
1.187.413,88

448.612,44

202.435,00

664.860,85

1.226.034,00
4.198.817,28

6.063.049,37

6.063.049,37

5.445.644,41

1.423.470,09

1.537.354,39

992.455,29

1.492.364,64

75.408.364,06

2.544.916,88

4.071.424,24

10.239.790,01

5.923.141,25

5.445.644,41
31.386.319,66

34.061.557,82

88.227.149,86

Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω ανάλυση της συµβατικής ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
περιλαµβάνει ποσά απροεξόφλητων ταµιακών εκροών, τα οποία µπορεί να διαφέρουν από τα σχετικά ποσά του
Ισολογισµού, ο οποίος περιλαµβάνει προεξοφληµένα ποσά ταµειακών ροών.
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Πιστωτικός Κίνδυνος.

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από δηµόσιο, πελάτες (ιδιώτες),
ασφαλιστικά ταµεία καιλοιπούς χρεώστες.
Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε
περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές αποµείωσεις.
Σχετικά µε τις απαιτήσεις από φυσικά πρόσωπα, ο εκτιµώµενος πιστωτικός κίνδυνος εκτιµάται µικρός, λόγω του
µεγάλου πλήθους και διασποράς των απαιτήσεων αυτών.
Πιθανός κίνδυνος υπάρχει στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, από την αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα
πιστωτικά ιδρύµατα µε υψηλή πιστοληπτική διαβάθµιση.
Σχετικά µε τις απαιτήσεις της Εταιρείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκτιµά ότι δεν υπάρχει ενδεχόµενο µη εξυπηρέτησης
των απαιτήσεων αυτών, καθώς φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Ωστόσο ο πιστωτικός κίνδυνος, αφορά το χρόνο αποπληρωµής και την ενδεχόµενη επιβολή µονοµερών περικοπών
στην απόδοση των υποχρεώσεων.
Ειδικότερα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 100 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013) § 1 έως και 5 καθώς και τις
Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας µε αριθµό: Υ9/οικ.3926, Υ9/οικ.39255, Υ9/οικ.39259, ΦΕΚ Β΄ 1202/12.5.2014)
Υ9/οικ.62558 (ΦΕΚ 2111/01.08.2014), Υπ.Απ.Αρ.Υα/οικ.70521 (ΦΕΚ 2243/18.08.2014), Υ9/οικ.70522 (ΦΕΚ
2247/18.08.2014)
καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν:
Η Εφαρµογή µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής (Claw back) δαπανών διαγνωστικών εξετάσεων, νοσηλείας
και φυσικοθεραπείας, που παρέχονται από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, µε τον οποίο η
µηνιαία δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ιδιωτικές κλινικές, νοσοκοµεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές,
κέντρα αιµοκάθαρσης, και κάθε άλλη ιδιωτική ή ειδικού καθεστώτος µονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας και (κάθε
είδους) ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια και φυσιοθεραπευτές, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των
εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς
Αριθµούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.), και
Η διαδικασία Κλιµακούµενου ποσοστού επιστροφής (Rebate) επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσήλια,
διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες των ασφαλισµένων του, προς τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους
των υπηρεσιών αυτών καθώς και ο τρόπος απόδοσης του ποσού αυτού για κάθε µήνα.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του Άρθρου 100 του Ν.4172/2013 έχουν αναδροµική ισχύ από 1.1.2013
έως 31.12.2015.
Η ανωτέρω νοµοθετικές ρυθµίσεις προκάλεσαν την προσφυγή των φορέων των ιδιωτικών κλινικών στον ΣτΕ
καθώς και σε αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια κατά των ως άνω Νόµων, Υπουργικών αποφάσεων και Πράξεων
ΕΟΠΥΥ.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις απατήσεις από τον ΕΟΠΥΥ, η Εταιρεία, δια του Νοµικού της Συµβούλου
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει ασκήσει:
1. Την υπ’ αριθ. κατάθεσης 33726/2013 / Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης ∆ικογράφου
585977 7310 / 27.12.2013 προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ’
αριθ. 23951/12.11.2013 πράξης του ΕΟΠΥΥ (Clawback).
2. Την υπ’ αριθ. κατάθεσης 33735/2013 / Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης ∆ικογράφου
585986 7312 / 27.12.2013 προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ’
αριθ. 2660/29.10.2013 πράξης του ΕΟΠΥΥ (Rebate).
3. Την από 02.06.2014 προσφυγή Ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της υπ’ αριθµ.
115974/26.05.2014 πράξης του ΕΟΠΥΥ (επιβολής Clawback και ποσού επιστροφής Rebate).
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Ο Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρείας ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (δια του ∆ικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω
Βασίλειου Ι. Αυγερινού) κι η ∆ιοίκησή της, εκτιµούν ότι οι προσφυγές που έχουν ασκηθεί αναµένεται να
Ευδοκιµήσουν και να γίνουν ∆εκτές.
Ωστόσο, επί των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2013 και 2014, έχουν συµπεριληφθεί προβλέψεις
αποµείωσης των αποτελεσµάτων οι οποίες απορρέουν από τις ενδεχόµενες επιπτώσεις του «Clawback» και του
«Rebate» αντίστοιχα, σε περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω αποφάσεις εξακολουθήσουν να ισχύουν ως έχουν
µέχρι σήµερα. Οι προβλέψεις αυτές λήφθηκαν λαµβάνοντας υπόψιν τις σχετικές Ενηµερώσεις που κοινοποιήθηκαν
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς την Εταιρεία, σχετικά µε το ύψος του «Clawback» και του «Rebate».
Περαιτέρω, η Εταιρεία, µε βάση τα κοινοποιούµενα από τον ΕΟΠΥΥ ενηµερωτικά σηµειώµατα, προχώρησε
αποκλειστικά και µόνον για λόγους φορολογικής συµµόρφωσης (συµφωνα µε την ΠΟΛ 1191/12.08.2014) στην
έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων επιστροφών για την περίοδο 1/1/2013 – 30/06/2014.
∆ιαχείριση Κινδύνων
Η Εταιρεία καταβάλει διαρκώς προσπάθειες προκειµένου να εντοπίσει και να αξιολογήσει όλους τους πιθανούς
κινδύνους που προέρχονται από τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία, καθώς και των εξωγενών παραγόντων
που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απρόσκοπτη λειτουργία της και τη χρηµατοοικονοµική της κατάσταση.
•

Λειτουργικός- Επιχειρηµατικός Κίνδυνος.

Η Εταιρεία έχει προβεί σε δράσεις αναφορικά µε τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, πιο συγκεκριµένα
αναφερόµαστε στα ακόλουθα:
-

Ασφαλιστική Κάλυψη.

Η Εταιρεία έχει κάλυψη τουλάχιστον των κάτωθι κινδύνων:
•

Περιουσίας

•

Οχηµάτων

•

Ηλεκτρονικού εξοπλισµού υψηλής τεχνολογίας

•

Χρηµατικών διαθεσίµων

•

Γενικής αστικής ευθύνης

Τα ποσοστά κάλυψης ποικίλουν ανά κατηγορία ασφαλιστικού κινδύνου και αντικειµένου, σε πλαίσια τα οποία η
∆ιοίκηση έχει θέσει ως εύλογα και επαρκή.
Επίσης, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την πολιτική να ζητά επιπλέον από τους συνεργαζόµενους Ιατρούς να έχουν οι
ίδιοι ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικής αστικής ευθύνης.
-

∆ιαχείριση, απαιτήσεων – υποχρεώσεων.

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας προέρχονται από ιδιώτες πελάτες, ασφαλιστικές εταιρίες και κυρίως από το δηµόσιο.
Η Εταιρεία εκτιµά ότι οι απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρίες και το δηµόσιο έχουν µικρό βαθµό απώλειας. Οι
απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες αποτελούν πιθανό πιστωτικό κίνδυνο και λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να
ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των ιδιωτών.
-

Πληροφοριακά Συστήµατα.

Στην κλινική έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί απρόσκοπτα ένα πλέγµα πληροφοριακών συστηµάτων το οποίο
καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών των επιµέρους τµηµάτων.
Η ανάπτυξη αυτών των συστηµάτων βασίζεται σε υποδοµές τελευταίας τεχνολογίας (HW&SW) ενώ παράλληλα
επιτυγχάνεται πλήρης διαλειτουργικότητα (interoperability) µε την χρήση κατάλληλων διεπαφών και την
συντονισµένη χρήση καθιερωµένων διεθνών προτύπων.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύµπλεγµα τεχνολογιών το οποίο αποτελείται από τρεις γενικές
κατηγορίες:
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Infrastracture Systems

2)

Front-Back Office Systems

3)

Medical Systems

Οι υπηρεσίες υγείας και η ανταγωνιστική θέση κάθε φορέα εξαρτώνται και στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό από την
τεχνολογική αρτιότητα και υπεροχή του ιατρικού εξοπλισµού που χρησιµοποιούν. Η Εταιρεία έχει εξοπλίσει όλα
τα τµήµατά της µε υψηλής τεχνολογίας µηχανήµατα.
-

Κίνδυνος Αντισυµβαλλόµενου (Counterparty risk).

Οι αντισυµβαλλόµενοι της Εταιρείας είναι ασφαλιστικές εταιρείες , ιδιώτες και ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας. Όσον αφορά το δηµόσιο και τις ασφαλιστικές εταιρείες µε τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία
δεν πιθανολογείται περίπτωση µη εξυπηρέτησης. Τέλος, όσον αφορά τους ιδιώτες ο εκτιµώµενος κίνδυνος µη
εξυπηρέτησης είναι πολύ µικρός λόγω του πλήθους και της διασποράς τους.
-

∆ιαχείριση κεφαλαίων.

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητάς της να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της και να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους της,
τιµολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου.
Την 31.12.2014 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί µικρότερο του ½ του καταβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 47 του κ.Ν.2190/20.
Η ∆ιοίκηση έχει λάβει µέριµνα για την αποκατάσταση της διαµορφωθείσας σχέσης των ιδίων κεφαλαίων.
Ειδικότερα, έχει εκπονήσει επιχειρηµατικό σχέδιο, το οποίο προσαρµόζει κατάλληλα ανάλογα µε τις συνθήκες και
τα ιστορικά δεδοµένα, βάσει του οποίου αναµένεται προοδευτικά η αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων µέσω της
θετικής εξέλιξης των αποτελεσµάτων.
Ήδη στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία από την χρήση 2014 εισήλθε σε πορεία θετικών αποτελεσµάτων (κερδών).
Περαιτέρω, η ∆ιοίκηση έχει επιµεληθεί σχέδιο περιορισµού του κόστους λειτουργίας και ταυτόχρονης επέκτασης
των εργασιών µε την δραστηριότητας της γενικής κλινικής.
Από το λόγο αυτό, εκτιµάται ότι δεν απαιτείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων να λάβει πρόσθετες
αποφάσεις για το θέµα αυτό.
V)

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού.

•
Τον Ιανουάριο του 2015 η Εταιρεία εντάχθηκε στη λίστα µε τα καλύτερα νοσοκοµεία στον κόσµο, για το
έτος 2015. Τη λίστα εξέδωσε το ∆ιπλωµατικό Συµβούλιο, που υπάγεται στον ΟΗΕ, σε συνεργασία µε το διεθνή
οργανισµό πιστοποιήσεων TEMOS
•
Τον Μάρτιο του 2015 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία στρατηγικής σηµασίας, για την παροχή
ολοκληρωµένων υπηρεσιών υγείας µε την ασφαλιστική εταιρεία ING Ελλάδος
•
Τον Μάϊο του 2015 υπογράφηκε σύµβαση συνεργασίας µε την Generali Ασφαλιστική έχοντας ως στόχο
την πλήρη κάλυψη όχι µόνο των εσωτερικών αλλά και των εξωτερικών ασθενών.
Παλαιό Φάληρο, 21η Μαΐου 2015
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Μητσάκος - Μπαρµπαγιάννης Κυριάκος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, 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 Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 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 οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.
∆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 οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά
και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση
της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ –
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 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.
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REA MATERNITY HOSPITAL
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων

1. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας την 31.12.2014 έχει καταστεί µικρότερο του ½ του
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 του
κ.Ν.2190/20.
Αθήνα, 22η Μαΐου 2015,
H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

Ευθυµία Αλεξανδροπούλου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15411
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκίωνος Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125
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Ισολογισµός
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
Σηµ.

2014

2013

77.746.346,61

80.256.704,31

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

6

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

7

350.874,09

93.813,21

Αναβαλλόµενες απαιτήσεις φόρου εισοδήµατος

8

5.138.491,45

5.209.502,48

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

9

726.808,25

719.616,25

83.962.520,40

86.279.636,25

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

10

1.016.842,17

859.454,80

Απαιτήσεις από πελάτες

11

4.193.832,63

3.275.708,89

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

12

3.545.770,84

2.245.185,56

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

13

1.019.525,95

3.782.070,71

9.775.971,59

10.162.419,96

93.738.491,99

96.442.056,21

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο

14

54.679.825,00

54.679.825,00

Υπέρ το άρτιο

14

0,50

0,50

-584.875,38

-600.905,40

-32.761.010,66

-33.291.498,95

21.333.939,46

20.787.421,15

Άλλα αποθεµατικά

15, 18

Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών

16

57.227.643,00

49.921.746,00

Προβλέψεις παροχών σε εργαζοµένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία

18

334.780,00

246.271,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

19

479.813,00

1.226.034,00

58.042.236,00

51.394.051,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές

20

4.290.908,39

4.198.817,28

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

16

5.149.704,42

6.063.049,37

Βραχυπρόθεσµες δόσεις µακροπροθέσµων δανείων

16

1.080.449,00

8.546.346,00

Βραχυπρόθεσµες δόσεις υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης

17

0,00

6.727,00

Λοιπές υποχρεώσεις και µεταβατικοί λογαριασµοί

21

3.841.254,72

5.445.644,41

14.362.316,53

24.260.584,06

Σύνολο υποχρεώσεων

72.404.552,53

75.654.635,06

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

93.738.491,99

96.442.056,21
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος
Ποσά σε ευρώ

1η Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου
Σηµ.

2014

2013

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) πριν από Rebate & Clawback

22

35.490.079,50

31.759.795,02

Rebate & Clawback

22

-5.434.927,36

-6.222.050,00

30.055.152,14

25.537.745,02

-25.458.068,32

-25.780.860,93

4.597.083,82

-243.115,91

Καθαρός Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωλήσεων

23

Μικτά κέρδη / (ζηµίες)
Άλλα έσοδα

24

2.597.004,29

1.417.383,85

Έξοδα διαθέσεως

23

-1.687.384,25

-1.267.408,92

Έξοδα διοικήσεως

23

-1.907.245,65

-1.967.069,84

Άλλα έξοδα

23

-137.578,06

-383.265,61

3.461.880,15

-2.443.476,43

-2.858.609,00

-2.711.721,30

603.271,15

-5.155.197,73

-72.782,86

1.460.070,88

530.488,29

-3.695.126,85

18

-6.814,73

-9.517,61

8

1.771,83

2.474,58

-5.042,90

-7.043,03

525.445,39

-3.702.169,88

3.461.880,15

-2.443.476,43

2.786.788,29

4.204.271,28

6.248.668,44

1.760.794,85

0,0097

-0,0677

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)

25

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

26

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) περιόδου, µετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα,
µη ανακατατάξιµα στα κέρδη / (ζηµίες) σε µια µεταγενέστερη περίοδο
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες) προβλέψεων για παροχές στο προσωπικό
Αναβαλλόµενος φόρος αναλογιστικών κερδών / (ζηµιών) παροχών στο προσωπικό
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου, µετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου, µετά από φόρους (α) + (β)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
και συνολικών αποσβέσεων

23

Κέρδη / (ζηµιές) κατά µετοχή,
- Βασικά σε ΕΥΡΩ

27
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REA MATERNITY HOSPITAL
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Ποσά σε ευρώ

Σηµ.

Υπόλοιπο την 1.1.2013

Μετοχικό
Κεφάλαιο

54.423.911,00

∆ιαφορά από
έκδοση µετοχών
υπέρ το άρτιο
255.914,50

Άλλα
αποθεµατικά

-591.303,23

Καθαρά αποτελέσµατα της χρήσεως, µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα, µετά από φόρους

15, 18

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσεως
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, µε κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο

14

∆απάνες έκδοσης µετοχών

15

Υπόλοιπο την 31.12.2013

Αποτελέσµατα
εις νέον

-29.596.372,10

24.492.150,17

-3.695.126,85

-3.695.126,85

-3.695.126,85

-3.702.169,88

-7.043,03
0,00

0,00

255.914,00

-255.914,00

-7.043,03

-7.043,03

0,00
-2.559,14

54.679.825,00

0,50

Σύνολο

-600.905,40

-2.559,14
-33.291.498,95

20.787.421,15

530.488,29

530.488,29

Μεταβολή τρέχουσας χρήσεως:
Καθαρά αποτελέσµατα της χρήσεως, µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα, µετά από φόρους

15, 18

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσεως
∆απάνες έκδοσης µετοχών
Υπόλοιπο την 31.12.2014

-5.042,90
0,00

0,00

15

-5.042,90

-5.042,90
530.488,29

21.072,92
54.679.825,00

0,50

-584.875,38

525.445,39
21.072,92

-32.761.010,66

21.333.939,46
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Ποσά σε ευρώ

1.1 - 31.12.2014

1.1 - 31.12.2013

603.271,15

-5.155.197,73

Αποσβέσεις

2.786.788,29

4.204.271,28

Προβλέψεις

2.114.790,89

6.626.948,18

-4.011,39

0,00

2.858.609,00

2.711.721,30

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα (ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

-157.387,37

88.726,06

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων κατά πελατών

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

-3.073.229,22

-1.208.664,91

Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων

-1.373.898,45

-808.332,09

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων σε προµηθευτές
(Μείωση) / αύξηση λοιπών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

131.942,56

506.436,78

-2.165.909,55

-512.547,59

-2.873.561,78

-6.180.554,65

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβληµένοι φόροι (εισοδήµατος)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

0,00

0,00

-1.152.595,87

272.806,63

-802.691,56

-401.144,27

24.000,00

0,00

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

67.741,70

56.989,00

-710.949,86

-344.155,27

21.072,92

-2.559,14

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

0,00

3.016.262,11

-913.344,95

0,00

-6.727,00

-38.540,00

-898.999,03

2.975.162,97

-2.762.544,76

2.903.814,33

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου (Σηµ.13)

3.782.070,71

878.256,38

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου (Σηµ. 13)

1.019.525,95

3.782.070,71

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

Οι ακόλουθες Σηµειώσεις (σελ 18 εως 49) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων Οικονοµικών
Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2014.
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REA MATERNITY HOSPITAL
Σηµειώσεις επί των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 16.1.2007 (ΦΕΚ 422/18.2.2011) µε την επωνυµία «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ –
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
µε διακριτικό τίτλο «ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.» (REA MATERNITY S.A.) (εφεξής η «Εταιρεία»).
H διάρκειά της ορίσθηκε σε πενήντα έτη (µέχρι την 16.1.2057) και η έδρα της είναι ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου
(Λ. Συγγρού 383 και Πεντέλης 17).
Η Εταιρεία είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 62212/01/ΝΤ/Β/07/77(2008) και στο
Γενικό Εµπορικό Μητρώο µε αριθµό 121667801000.
Η διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας είναι www.reamaternity.gr.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εκµετάλλευση της ιδιόκτητης κλινικής µικτής χειρουργικής µονάδας
φροντίδας και εν γένει στη συστηµατική παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
Η Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την έναρξη της χρήσης 2014 έως και σήµερα είχε ως εξής:
Από την έναρξη της χρήσεως 2014 έως την 25η Φεβρουαρίου 2014 η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είχε ως
εξής:
Ονοµατεπώνυµο
Κυριάκος Μητσάκος Μπαρµπαγιάννης του Ιωάννη
Σταύρος Φωτόπουλος του Αθανασαγγέλου
Κοσµάς Βρυώνης του Θεοδώρου
Αλέξανδρος Τζεφεράκος του ∆ηµητρίου
Ευγενία Κουράκου του Κυριάκου
Ευστάθιος Τσαλίκης του Θεµιστοκλή
Θεόδωρος Μουστακαριάς του Σταµατίου
Βασίλειος Τσαβαλιάρης του Νικολάου
∆ηµήτριος Κακαλέτρης του Γεωργίου
Ιωάννης Καλογήρου του ∆ηµητρίου

Θέση στο ∆.Σ.
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

(Την 25η Μαΐου 2013, ο κ. Γεώργιος Σύρος του Ιωάννη υπέβαλε την παραίτησή του από µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και δεν αντικαταστάθηκε έως την 25η Φεβρουαρίου 2014).
Στην συνεδρίασή του της 25ης Φεβρουαρίου 2014, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αντικατέστησε το
παραιτηθέν µέλος του και ανασυγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:
Ονοµατεπώνυµο
Κυριάκος Μητσάκος-Μπαρµπαγιάννης του Ιωάννη
Σταύρος Φωτόπουλος του Αθανασαγγέλου
Κοσµάς Βρυώνης του Θεοδώρου
Αλέξανδρος Τζεφεράκος του ∆ηµητρίου
Ευγενία Κουράκου του Κυριάκου
Ευστάθιος Τσαλίκης του Θεµιστοκλή
Θεόδωρος Μουστακαρίας του Σταµατίου
Βασίλειος Τσαβαλιάρης του Νικολάου
∆ηµήτριος Κακαλέτρης του Γεωργίου
Ιωάννης Καλογήρου του ∆ηµητρίου
Χρήστος Βαλακώστας του Θεοφάνη

Θέση στο ∆.Σ.
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
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Η αντικατάσταση του παρετηθέντος µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επικυρώθηκε από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των µετόχων της 14.06.2014.
Με την από 11.02.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων εξελέγη νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώµα µε την από 12.02.2015 συνεδρίασή του ως ακολούθως:
Ονοµατεπώνυµο
Θέση στο ∆.Σ.
Κυριάκος Μητσάκος-Μπαρµπαγιάννης του Ιωάννη
Πρόεδρος
Σταύρος Φωτόπουλος του Αθανασαγγέλου
Αντιπρόεδρος
Κοσµάς Βρυώνης του Θεοδώρου
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ευγενία Κουράκου του Κυριάκου
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ιωάννης Καλογήρου του ∆ηµητρίου
Μέλος - Γραµµατέας
Εµµανουήλ Χειράκης του Ιωάννη
Μέλος
Βασίλειος Τσαβαλιάρης του Νικολάου
Μέλος
Θεόδωρος Μουστακαρίας του Σταµατίου
Μέλος
Γρηγόριος Σακκάς του Ευαγγέλου
Μέλος
∆ηµήτριος Κακαλέτρης του Γεωργίου
Μέλος
Χρήστος Βαλακώστας του Θεοφάνη
Μέλος
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και διαρκεί από την εκλογή του µέχρι και την 10.02.2018.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας την 21η Μαΐου 2015.
2. Πλαίσιο κατάρτισης των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (περιλαµβανοµένων των διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
∆ιερµηνειών των ∆.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31.12.2014.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern principle).
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων:
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2014 ή µεταγενέστερα.
Η επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
2.1. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2014:
 Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες
Τον Μάιο του 2011 το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις»,
∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες» και
τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
και κοινοπραξίες». Τα ανωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις έχουν υποχρεωτική εφαρµογή από την τρέχουσα
οικονοµική χρήση.
Οι κυριότεροι όροι των προτύπων καθώς και η επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
παρατίθενται κατωτέρω:
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∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις».
Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις».
Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις
σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές
οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές
καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».
Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις».
Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική
των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο».
Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες.
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και
Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού
σκοπού».
Το ∆ΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό
παράγοντα για το αν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό
του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.
Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»
Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από κοινού ελεγχόµενες
οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες».
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (Joint arrangements)
εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής
ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την
ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού
ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του
παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού
συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες»
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της
οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές
οντότητες (structured entities).
Η τροποποίηση του προτύπου δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες µετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον
αφορά τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται
συγκριτική πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που
σχετίζονται µε µη ενοποιούµενες δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση
να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12.
Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες
Επενδύσεων
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Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012 παρέχουν εξαίρεση από τις
απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να
παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που επιµετράται στην εύλογη αξία µε
τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως.
Η τροποποίηση του προτύπου δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
 ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση)
«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων»
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις
σχετικές γνωστοποιήσεις.
Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
 ∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» - Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου ποσού
για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των αποµειωµένων
περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση
εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
 ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» - Ανανέωση παραγώγων
και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης.
Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, το
οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί µε έναν νέο κεντρικό
αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες
προϋποθέσεις.
Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
2.2. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί
νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι υποχρεωτικά για
µεταγενέστερες περιόδους.
Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές
καταστάσεις.
 Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής εισφοράς
είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή της εισφοράς. Η
διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 17η Ιουνίου 2014 και δεν
αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
 ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους - Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την υπηρεσία θα
πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών
είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει την
ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το
∆ΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9
εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.3. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2013 και τον
Σεπτέµβριο του 2014 τους κατωτέρω κύκλους περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα πρότυπα.
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010 - 2012
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010 - 2012, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2013, έχουν
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
- ∆.Π.Χ.Α 2
«Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και προστίθενται
ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που προηγουµένως ήταν µέρος του ορισµού
των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης»
- ∆.Π.Χ.Α. 3
«Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση θα επιµετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
- ∆.Π.Χ.Α. 8
«Λειτουργικοί Τοµείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των κριτηρίων
συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι η οντότητα παρέχει µόνο συµφωνίες του
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τοµέων µε τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας
εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα παρουσιάζονται τακτικά.
- ∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και του ∆ΛΠ 39 δεν
αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν
αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι
σηµαντικό.
- ∆.Λ.Π. 16
«Ενσώµατα Πάγια»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται η
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής
λογιστικής αξίας.
- ∆.Λ.Π. 24
«Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην
αναφέρουσα οντότητα ή στη µητρική της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο µέρος της
οικονοµικής οντότητας.
- ∆.Λ.Π.38
«Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η ακαθάριστη
λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής
αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011 - 2013, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 12 ∆εκεµβρίου 2013, έχουν
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 2014 και έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση την 18η ∆εκεµβρίου 2014.
- ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., έχει
τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ∆ΠΧΑ ή να εφαρµόσει νωρίτερα ένα
νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή
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αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική οντότητα απαιτείται να εφαρµόσει την
ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα
µε τα ∆ΠΧΑ.
- ∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική αντιµετώπιση της
ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συµφωνίας.
- ∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην
παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», ή το ∆ΠΧΑ 9
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση».
- ∆.Λ.Π. 40
«Επενδύσεις σε Ακίνητα»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό της συνένωσης
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως
αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή εφαρµογή και των δύο πρότυπων
ξεχωριστά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2012 - 2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012 - 2014, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 25 Σεπτεµβρίου 2014, έχουν
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 2016 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
- ∆ΠΧΑ 5
«Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα προς Πώληση και ∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µια άλλη (πχ. πώληση ή διανοµή στους
ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά µία συνέχιση του αρχικού σχεδίου.
Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης
ότι η αλλαγή της µεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησης.
- ∆ΠΧΑ 7
«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύµβαση εξυπηρέτησης που περιλαµβάνει αµοιβή, µπορεί να αποτελέσει
συνεχιζόµενη συµµετοχή σε ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο που έχει από-αναγνωριστεί. Αυτό
επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι
γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε τον συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
- ∆ΛΠ 19
«Παροχές σε εργαζοµένους - Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών
οµολόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι µε βάση τη χώρα που
υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων σε αυτό το
νόµισµα , χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων.
- ∆ΛΠ 34
«Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, πρέπει
να βρίσκονται είτε στις οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε παραποµπές µεταξύ των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου συµπεριλαµβάνονται στη ενδιάµεση οικονοµική έκθεση (π.χ. στη
έκθεση ∆ιαχείρισης). ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης
πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών µε τους ίδιους όρους και την ίδια στιγµή όπως και οι ενδιάµεσες
οικονοµικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες µε αυτόν τον τρόπο, τότε
η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής.
- ∆ΛΠ 1
(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» - Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 2014, αποσαφηνίζουν ότι η
σηµαντικότητα εφαρµόζεται για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων και ότι η συµπερίληψη σε αυτές
ασήµαντων πληροφοριών µπορεί να εµποδίσει την χρησιµότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούν την επαγγελµατική τους κρίση, καθορίζοντας το που
και µε ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Η
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τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) ∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές µεθόδους απόσβεσης
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον
υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση
επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) - Γεωργία: ∆ιαρκή Φυτά
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για
να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο
τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- ∆ΛΠ 27
(Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» - Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις
Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε µία οντότητα
να χρησιµοποιεί τη µέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής
πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- ∆ΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές
σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του Επενδυτή
και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, είναι ότι ένα
πλήρες κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια
θυγατρική ή όχι). Ένα µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία
ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στεγάζονται σε µια
θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) – Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρµογή των εξαιρέσεων
ενοποίησης
Στις 18 ∆εκεµβρίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 για θέµατα
που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρµογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016,
µε την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- ∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» - Λογιστικός χειρισµός της απόκτησης µεριδίου σε µια
από κοινού δραστηριότητα
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά συµµετοχή σε
µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- ∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί».
Σκοπός του ∆ΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα
των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική οντότητα παρέχει αγαθά
ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από το κράτος.
Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσει να
λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» σύµφωνα µε
τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες
οικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασµών παρουσιάζονται χωριστά στις
καταστάσεις οικονοµικής θέσης, αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες
γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
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Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» το οποίο είναι
υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και
αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11
και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 31.
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε µια οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί από τις
οικονοµικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές
γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο πέντε βηµάτων, που πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις
συµβάσεις µε τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου.
Το ∆ΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Οι βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και παρουσίαση των ετησίων οικονοµικών
καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους
που παρουσιάζονται.
3.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώµατα πάγια, αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις ζηµίες
αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων.
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσωµάτων
παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην Εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος
τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν
πραγµατοποιούνται.
Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού, η Εταιρεία εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζηµία αποµείωσης. Αν
οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιµάται για να καθορισθεί
ο βαθµός της ζηµίας αποµείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός
επιµέρους περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών
ροών στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει.
Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης κατά τα έξοδα πώλησης και της
αξίας χρήσης του. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιµώµενες
µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προεξοφλητικό
επιτόκιο που να αντανακλά τις παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς, της διαχρονικής αξίας του χρήµατος και τους
κινδύνους που σχετίζονται µε το περιουσιακό στοιχείο.
Αν το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) εκτιµάται ότι
είναι µικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (µονάδας δηµιουργίας
ταµειακών ροών) µειώνεται µέχρι το ανακτήσιµο ποσό αυτού. Μια ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέσως στα
αποτελέσµατα. Εάν, µεταγενέστερα, µία ζηµιά αποµείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου (της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) αυξάνεται µέχρι την αναθεωρηµένη εκτιµώµενη
ανακτήσιµη αξία του, έτσι ώστε η αυξηµένη λογιστική αξία να µην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε
προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καµία ζηµιά αποµείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (µονάδας
δηµιουργίας ταµιακών ροών) στα προηγούµενα έτη. Η αναστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέσως
στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση, κατά την κρίση
της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο, µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους, η
οποία κυµαίνεται ως εξής:
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Κατηγορία ακινητοποιήσεων
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα …………………………………………………….
Μηχανήµατα και Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός ……………………………….
Μεταφορικά Μέσα ………………………………………………………………….
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός ………………………………………………...........

Ωφέλιµη διάρκεια ζωής
50 έτη
5 - 15 έτη
5 - 7 έτη
5 - 15 έτη

Τα παραγωγικά πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και
βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος µειωµένα κατά τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Η
απόσβεση αυτών των παγίων, όπως και των υπολοίπων της Εταιρείας, αρχίζει όταν τα αυτά είναι έτοιµα για χρήση.
3.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις, οι οποίες διενεργούνται µε
την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία για τα λογισµικά
προγράµµατα Η/Υ κυµαίνεται από 3 έως 5 έτη. Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη διατήρηση του λογισµικού
καταχωρούνται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη διάρκεια ωφέλιµης ζωής δεν αποσβένονται και εξετάζονται ετησίως
για αποµείωση.
3.3. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αναλώσιµων υλών είναι το καθαρό ποσό που αναµένεται να
εισπραχθεί κατά τη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας.
Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους.
Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα και άχρηστα αποθέµατα. Οι µειώσεις της αξίας των
αποθεµάτων και οι λοιπές ζηµίες από αποθέµατα καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων στη
περίοδο που πραγµατοποιούνται.
3.4. Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στην πραγµατική αξία τους, µειωµένες µε τις τυχόν ζηµιές αποµείωσης
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις). Όταν η Εταιρεία έχει αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα
οφειλόµενα σε αυτήν ποσά, σύµφωνα µε τους όρους της κάθε συµφωνίας, σχηµατίζει πρόβλεψη για αποµείωση
εµπορικών απαιτήσεων, ενώ το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Όταν µία εµπορική απαίτηση χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται στην Κατάσταση Συνολικών
Εσόδων, µε χρήση του λογαριασµού πρόβλεψης. Σε περίπτωση µεταγενέστερης είσπραξης µίας απαίτησης που
είχε αρχικά διαγραφεί γίνεται πίστωση στα άλλα έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
3.5. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε κατηγορίες από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας,
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και το σκοπό για τον οποίο το µέσο αποκτήθηκε.
Η εκτίµηση της αποµείωσής τους γίνεται τουλάχιστον σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης των οικονοµικών
καταστάσεων, είτε όταν υπάρχουν αντικειµενικά τεκµήρια ότι κάποιο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ή οµάδα
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχουν υποστεί µείωση της αξίας τους, είτε όχι.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναφέρονται σε ∆άνεια και Απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, µε σταθερές και
προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργή αγορά. ∆ηµιουργούνται όταν η
Εταιρεία παρέχει χρήµατα ή υπηρεσίες σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εµπορικής εκµετάλλευσης.

26

REA MATERNITY HOSPITAL

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος, βάσει της µεθόδου του αποτελεσµατικού
επιτοκίου, µείον κάθε πρόβλεψη για αποµείωση. Κάθε µεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων,
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται µείωση της αξίας
τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης.
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός αυτών που λήγουν
µετά την πάροδο δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία Ισολογισµού.
3.6. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως και οι
καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας και χαµηλού κινδύνου.
3.7. Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της
Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία.
Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε
µείωση του προϊόντος της έκδοσης.
Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος
ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για τη συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος (εάν
συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.
3.8. ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται στην πραγµατική αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου.
Το κόστος δανεισµού για χρηµατοδοτήσεις που λήφθηκαν για την απόκτηση ή την κατασκευή παγίων
περιουσιακών στοιχείων επιµερίζονται στο κόστος κτήσεως του περιουσιακού στοιχείου, µέχρι αυτό να τεθεί σε
παραγωγική λειτουργία, όπου το κόστος δανεισµού καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
3.9. Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους
εκµισθωτές, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.
Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.
3.9.1.

Η Εταιρεία ως εκµισθωτής:

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση τη σταθερή µέθοδο
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
3.9.2.

Η Εταιρεία ως µισθωτής:

3.9.2.1. Λειτουργικές µισθώσεις:
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση τη σταθερή µέθοδο
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
3.9.2.2. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις:
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη αξία που
προκύπτει µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων µελλοντικών
µισθωµάτων.
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Στη συνέχεια, κάθε καταβολή µισθώµατος αναλύεται στο τµήµα εκείνο που µειώνει την υποχρέωση και στο τµήµα
που αφορά τη χρηµατοοικονοµική δαπάνη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο σε όλη τη διάρκεια
της υπολειπόµενης χρηµατοδοτικής υποχρέωσης.
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρούνται στις υποχρεώσεις (χωρίς να περιλαµβάνουν
χρηµατοοικονοµικές δαπάνες) και κατανέµονται σε µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες, ανάλογα µε το χρόνο
καταβολής τους.
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν µε σύναψη χρηµατοδοτικών µισθώσεων αποσβένονται σύµφωνα
µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των παγίων.
3.10.

Παροχές στο προσωπικό

3.10.1. Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευµένες.
3.10.2. 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 δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που
αφορά.
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην
προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευµένες κατά την
ηµεροµηνία ισολογισµού. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο
αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (Projected Unit Credit Method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές προσαρµογές και από µεταβολές στις
αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα στην περίοδο που προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα.
3.10.3. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές τερµατισµού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η Εταιρεία, είτε τερµατίζει την απασχόληση
εργαζοµένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε µετά από απόφαση εργαζοµένων να δεχθούν προσφορά παροχών από
η Εταιρεία σε αντάλλαγµα του τερµατισµού της απασχόλησης τους.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές τερµατισµού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την
προγενέστερη µεταξύ των ακόλουθων ηµεροµηνιών: α) όταν η οικονοµική οντότητα δεν δύναται πλέον να
αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών και β) όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει κόστος
αναδιάρθρωσης που εµπίπτει στο πεδίο του ∆ΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή παροχών τερµατισµού της
απασχόλησης. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού προεξοφλούνται.
3.11.

Λοιπές Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα
παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της
υποχρέωσης. Μελλοντικές ζηµίες που συνδέονται µε τρέχουσες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν εγγράφονται ως
προβλέψεις.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και προσαρµόζονται
προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη δυνατή εκτίµηση.
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Τρέχων και Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. Η επιβάρυνση από το
φόρο εισοδήµατος έγκειται στο φόρο εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης βάσει των αποτελεσµάτων της Εταιρείας,
όπως αυτά έχουν αναµορφωθεί στις φορολογικές δηλώσεις της, εφαρµόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων.
Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη χρήση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και οι οποίοι αναµένεται να εφαρµοστούν όταν το στοιχείο ενεργητικού,
που είναι σχετικό µε τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, πραγµατοποιηθεί ή οι σχετικές µε τον αναβαλλόµενο
φόρο υποχρεώσεις τακτοποιηθούν. Ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων,
εκτός αν έχει σχέση µε συναλλαγές που επηρεάζουν απευθείας τα ίδια κεφάλαια, οπότε ο αναβαλλόµενος φόρος
καταχωρείται επίσης στα ίδια κεφάλαια.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία εκτιµάται θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
3.13.

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών προ Φ.Π.Α. και λοιπών
φόρων (και µετά τυχόν εκπτώσεις και επιστροφές). Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
3.13.1. Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής αν το
αποτέλεσµα της συναλλαγής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
Το έσοδο από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζεται στις λογιστικές περιόδους στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες.
3.13.2. Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
3.13.3. Έσοδα από ενοίκια
Τα έσοδα από ενοίκια λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες συµβάσεις.

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων
και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται.
Εποµένως, παρά την εµπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, είναι δυνατό τα
παρουσιαστούν διαφορές µεταξύ των υπολογισµών και παραδοχών που έχει κάνει και των πραγµατικών
αποτελεσµάτων.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα,
αλλά και εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων.
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής:
4.1. Εύλογη αξία και ωφέλιµη ζωή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται ένδειξη αποµείωσης της αξίας των
ενσωµάτων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, προβαίνει σε ορισµένες εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή
των αποσβέσιµων παγίων.
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4.2. Φόρος εισοδήµατος και Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Προκειµένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος, πραγµατοποιούνται υποκειµενικές κρίσεις στο
βαθµό που η ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία υπόκειται σε ερµηνείες. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που
προκύπτουν µετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί,
οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος, τις προβλέψεις και τους αναβαλλόµενους φόρους, στη
χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.
Η Εταιρεία έχει συσσωρεύσει φορολογικές ζηµίες προς συµψηφισµό µε µελλοντικά φορολογητέα κέρδη και έχει
αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, η ανάκτηση της οποίας προϋποθέτει την ύπαρξη
φορολογητέων κερδών. Η Εταιρεία έχει εκτιµήσει ότι θα πραγµατοποιήσει τα απαιτούµενα φορολογητέα κέρδη
προκειµένου να ανακτήσει τις αναβαλλόµενες αυτές απαιτήσεις. Ο πιθανός χρόνος και το ύψος των κερδών αυτών
εκτιµάται από τη ∆ιοίκηση.
4.3. Αποµείωση απαιτήσεων
Η Εταιρεία αποµειώνει την αξία των απαιτήσεων όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι η
είσπραξη µιας απαίτησης ή µιας οµάδας απαιτήσεων, στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος, δεν είναι πιθανή. Η
διοίκηση εκτιµά την επάρκεια της πρόβλεψης σύµφωνα µε κριτήρια όπως η πιστωτική της πολιτική, ενηµέρωση
από νοµικούς συµβούλους αλλά και εκτιµήσεις επίδρασης άλλων παραγόντων σχετικά µε την εισπραξιµότητα των
απαιτήσεων.
Περαιτέρω, σχετικά µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 100 του Ν.4172/2013 (Rebate και Clawback
προς τον ΕΟΠΥΥ), η Εταιρεία έχει προβεί στον υπολογισµό των ποσών για Rebate και Clawback και έχει
επιβαρύνει αντίστοιχα τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2013 και 2014 και έχει µειώσει αντίστοιχα τις απαιτήσεις
της κατά του ΕΟΠΥΥ, µε βάση όλα τα εκάστοτε διαθέσιµα στοιχεία.
Με δεδοµένο ότι η οριστικοποίηση των ποσών των περικοπών προϋποθέτει την ολοκλήρωση νοµικών και
διοικητικών ενεργειών (ενστάσεις, προσφυγές κ.ο.κ.) και την έκδοση σχετικών αποφάσεων, το τελικό ποσό των
περικοπών δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι µε βάση τα
διαθέσιµα στοιχεία, τα αποτελέσµατα και η κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης έχουν επιβαρυνθεί µε τις
κατάλληλες προβλέψεις.
4.4. Αποζηµίωση προσωπικού
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού υπολογίζεται βάσει αναλογιστικής µελέτης, η οποία απαιτεί από τη
∆ιοίκηση της Εταιρείας να εκτιµήσει συγκεκριµένες παραµέτρους όπως την µελλοντική αύξηση των αποδοχών
των εργαζοµένων, το επιτόκιο προεξόφλησης κ.λπ.
5. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (κίνδυνος από
διακυµάνσεις επιτοκίων), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας µε ενέργειες όπως η αξιολόγηση
των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας, ο σχεδιασµός της
µεθοδολογίας και η επιλογή κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την µείωση των κινδύνων και η
εκτέλεση και εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση, της διαδικασίας
διαχείρισης κινδύνων.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες (όψεως και
προθεσµίας), βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από χρεώστες και υποχρεώσεις σε πιστωτές και άλλες τραπεζικές
υποχρεώσεις.
5.1. 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.
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Ο εν λόγω κίνδυνος για την Εταιρεία εστιάζεται στις διακυµάνσεις των επιτοκίων δανεισµού, ήτοι ο κίνδυνος που
διατρέχει η Εταιρεία να επιβαρυνθεί µε υψηλότερους χρεωστικούς τόκους, εξαιτίας δυσµενών µεταβολών στα
επιτόκια αγοράς. Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται µε επιτόκια συνδεδεµένα µε το Euribor, τα
οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς µπορούν να διακυµανθούν είτε ανοδικά είτε καθοδικά.
Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων σε συνδυασµό µε τις
χρηµατοδοτικές της ανάγκες και να ελαχιστοποιεί την έκθεση της στον κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου.
5.2. Πιστωτικός κίνδυνος
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από δηµόσιο, πελάτες (ιδιώτες),
ασφαλιστικά ταµεία καιλοιπούς χρεώστες.
Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε
περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές αποµείωσεις.
Σχετικά µε τις απαιτήσεις από φυσικά πρόσωπα, ο εκτιµώµενος πιστωτικός κίνδυνος εκτιµάται µικρός, λόγω του
µεγάλου πλήθους και διασποράς των απαιτήσεων αυτών.
Πιθανός κίνδυνος υπάρχει στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, από την αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα
πιστωτικά ιδρύµατα µε υψηλή πιστοληπτική διαβάθµιση.
Σχετικά µε τις απαιτήσεις της Εταιρείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκτιµά ότι δεν υπάρχει ενδεχόµενο µη εξυπηρέτησης
των απαιτήσεων αυτών, καθώς φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Ωστόσο ο πιστωτικός κίνδυνος, αφορά το χρόνο αποπληρωµής και την ενδεχόµενη επιβολή µονοµερών περικοπών
στην απόδοση των υποχρεώσεων.
Ειδικότερα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 100 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013) § 1 έως και 5 καθώς και τις
Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας µε αριθµό: Υ9/οικ.3926, Υ9/οικ.39255, Υ9/οικ.39259, ΦΕΚ Β΄ 1202/12.5.2014)
Υ9/οικ.62558 (ΦΕΚ 2111/01.08.2014), Υπ.Απ.Αρ.Υα/οικ.70521 (ΦΕΚ 2243/18.08.2014), Υ9/οικ.70522 (ΦΕΚ
2247/18.08.2014)
καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν:
Η Εφαρµογή µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής (Claw back) δαπανών διαγνωστικών εξετάσεων, νοσηλείας
και φυσικοθεραπείας, που παρέχονται από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, µε τον οποίο η
µηνιαία δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ιδιωτικές κλινικές, νοσοκοµεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές,
κέντρα αιµοκάθαρσης, και κάθε άλλη ιδιωτική ή ειδικού καθεστώτος µονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας και (κάθε
είδους) ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια και φυσιοθεραπευτές, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των
εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς
Αριθµούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.), και
Η διαδικασία Κλιµακούµενου ποσοστού επιστροφής (Rebate) επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσήλια,
διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες των ασφαλισµένων του, προς τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους
των υπηρεσιών αυτών καθώς και ο τρόπος απόδοσης του ποσού αυτού για κάθε µήνα.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του Άρθρου 100 του Ν.4172/2013 έχουν αναδροµική ισχύ από 1.1.2013
έως 31.12.2015.
Η ανωτέρω νοµοθετικές ρυθµίσεις προκάλεσαν την προσφυγή των φορέων των ιδιωτικών κλινικών στον ΣτΕ
καθώς και σε αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια κατά των ως άνω Νόµων, Υπουργικών αποφάσεων και Πράξεων
ΕΟΠΥΥ.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις απατήσεις από τον ΕΟΠΥΥ, η Εταιρεία, δια του Νοµικού της Συµβούλου
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει ασκήσει:
4. Την υπ’ αριθ. κατάθεσης 33726/2013 / Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης ∆ικογράφου
585977 7310 / 27.12.2013 προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ’
αριθ. 23951/12.11.2013 πράξης του ΕΟΠΥΥ (Clawback).
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5. Την υπ’ αριθ. κατάθεσης 33735/2013 / Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης ∆ικογράφου
585986 7312 / 27.12.2013 προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ’
αριθ. 2660/29.10.2013 πράξης του ΕΟΠΥΥ (Rebate).
6. Την από 02.06.2014 προσφυγή Ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της υπ’ αριθµ.
115974/26.05.2014 πράξης του ΕΟΠΥΥ (επιβολής Clawback και ποσού επιστροφής Rebate).
Ο Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρείας ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (δια του ∆ικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω
Βασίλειου Ι. Αυγερινού) κι η ∆ιοίκησή της, εκτιµούν ότι οι προσφυγές που έχουν ασκηθεί αναµένεται να
Ευδοκιµήσουν και να γίνουν ∆εκτές.
Ωστόσο, επί των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2013 και 2014, έχουν συµπεριληφθεί προβλέψεις
αποµείωσης των αποτελεσµάτων οι οποίες απορρέουν από τις ενδεχόµενες επιπτώσεις του «Clawback» και του
«Rebate» αντίστοιχα, σε περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω αποφάσεις εξακολουθήσουν να ισχύουν ως έχουν
µέχρι σήµερα. Οι προβλέψεις αυτές λήφθηκαν λαµβάνοντας υπόψιν τις σχετικές Ενηµερώσεις που κοινοποιήθηκαν
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς την Εταιρεία, σχετικά µε το ύψος του «Clawback» και του «Rebate».
Περαιτέρω, η Εταιρεία, µε βάση τα κοινοποιούµενα από τον ΕΟΠΥΥ ενηµερωτικά σηµειώµατα, προχώρησε
αποκλειστικά και µόνον για λόγους φορολογικής συµµόρφωσης (συµφωνα µε την ΠΟΛ 1191/12.08.2014) στην
έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων επιστροφών για την περίοδο 1/1/2013 – 30/06/2014.
5.3. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυσκολία µιας επιχείρησης στην εκπλήρωση δεσµεύσεων που
συνδέονται µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο χρόνο που αυτές λήγουν.
Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγµατοποιείται µε το συνδυασµό ρευστών
διαθεσίµων, εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρή παρακολούθηση των ταµειακών ροών. Ο κίνδυνος
ρευστότητας θεωρείται ο πιο σηµαντικός κίνδυνος που είναι εκτεθειµένη η Εταιρεία λόγω της οικονοµικής ύφεσης
αλλά και της πιθανής αδυναµίας αποπληρωµής από το κράτος εντός των συµφωνηµένων όρων αποπληρωµής.
Η παρακολούθηση της ρευστότητας πραγµατοποιείται σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση και οι
µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας του εξαµήνου προσδιορίζονται µηνιαία.
Μέχρι σήµερα, η Εταιρεία διασφαλίζει επαρκή πιστωτικά όρια χρηµατοδότησης για να αντιµετωπίζει τον κίνδυνο
αυτό.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η µέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας.

Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου 2014
∆άνεια τραπεζών
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αξία
ισολογισµού
58.308.092,00

έως 1 µήνα

1 - 3 µήνες

3 - 6 µήνες

6 - 12 µήνες

2 - 5 έτη

596.992,50

596.992,50

2.277.990,00

65.463.406,14

> από 5 έτη

-

-

479.813,00

Προµηθευτές

4.290.908,39

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

5.149.704,42

Λοιπές υποχρεώσεις και µεταβατικοί λογαριασµοί

Σύνολο
31/12/2014
68.935.381,14

381.134,04
791.111,09

1.351.678,15

1.209.389,36

754.231,10

106.196,51

106.196,51

5.362.097,44

3.841.254,72

1.511.603,11

1.167.893,31

200.638,56

961.119,74

72.069.772,53

2.302.714,20

3.222.760,47

2.113.216,93

9.355.438,28

98.678,96

184.498,69

479.813,00
4.290.908,39
5.574.490,46
3.841.254,72

66.029.038,87

98.678,96

83.121.847,71
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31η ∆εκεµβρίου 2013
∆άνεια τραπεζών
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης

Αξία
ισολογισµού
58.468.092,00
6.727,00

έως 1 µήνα

1 - 3 µήνες

3 - 6 µήνες

6 - 12 µήνες

2 - 5 έτη

386.294,17

1.364.544,07

1.996.871,47

3.982.164,17

29.697.859,81

3.374,12

3.374,17

731.778,50

1.166.151,61

Σύνολο
31/12/2013
33.859.122,82 71.286.856,51
> απο 5 έτη

6.748,29

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.226.034,00

Προµηθευτές

4.198.817,28

1.023.599,00

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

6.063.049,37

Λοιπές υποχρεώσεις και µεταβατικοί λογαριασµοί

5.445.644,41

1.423.470,09

1.537.354,39

992.455,29

1.492.364,64

75.408.364,06

2.544.916,88

4.071.424,24

10.239.790,01

5.923.141,25

1.187.413,88

448.612,44

202.435,00

664.860,85

1.226.034,00
4.198.817,28

6.063.049,37

6.063.049,37
5.445.644,41
31.386.319,66

34.061.557,82

88.227.149,86

Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω ανάλυση της συµβατικής ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
περιλαµβάνει ποσά απροεξόφλητων ταµιακών εκροών, τα οποία µπορεί να διαφέρουν από τα σχετικά ποσά του
Ισολογισµού, ο οποίος περιλαµβάνει προεξοφληµένα ποσά ταµειακών ροών.
5.4. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίων
Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητάς της να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της και να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους της,
τιµολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου.
Την 31.12.2014 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί µικρότερο του ½ του καταβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 47 του κ.Ν.2190/20.
Η ∆ιοίκηση έχει λάβει µέριµνα για την αποκατάσταση της διαµορφωθείσας σχέσης των ιδίων κεφαλαίων.
Ειδικότερα, έχει εκπονήσει επιχειρηµατικό σχέδιο, το οποίο προσαρµόζει κατάλληλα ανάλογα µε τις συνθήκες και
τα ιστορικά δεδοµένα, βάσει του οποίου αναµένεται προοδευτικά η αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων µέσω της
θετικής εξέλιξης των αποτελεσµάτων.
Περαιτέρω, η ∆ιοίκηση έχει επιµεληθεί σχέδιο περιορισµού του κόστους λειτουργίας και ταυτόχρονης επέκτασης
των εργασιών µε την δραστηριότητας της γενικής κλινικής.
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6. Ενσώµατα Πάγια

Ποσά σε ευρώ

Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων (τρέχουσας χρήσεως)
Γήπεδα Οικόπεδα

Κόστος την 1.1.2014

19.135.469,53 52.565.933,56 10.420.679,53

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2014 (α) - (β)

Σύνολο

182.368,05

6.727.230,89

7.261,41

113.506,45

-275.481,20

-24.600,00

-3.000,00

-4.853,83

-307.935,03

19.135.469,53 52.301.575,36 10.693.472,90

186.629,46

6.835.883,51

3.990.071,13 93.143.101,89

5.858.228,41
830.989,17

109.841,07
12.132,63

3.256.868,85
828.249,23

-7.733,33

-1.750,00

-2.981,89

4.512.911,14

6.681.484,25

120.223,70

4.082.136,19

19.135.469,53 47.788.664,22

4.011.988,65

66.405,76

2.753.747,32

Μηχανήµατα /
Κτίρια /
Μηχανολογικές
Εγκαταστάσεις
Γήπεδα Εγκαταστάσεις
Κτιρίων /
Οικόπεδα
& Λοιπός
Λοιπά τεχνικά
Μηχανολογικός
έργα
Εξοπλισµός

Μεταφορικά
Μέσα

19.135.469,53 52.646.835,12 10.242.357,49

182.368,05

-

3.464.676,28
1.048.234,86

Μειώσεις
Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2014 (β)

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

297.393,37

Μειώσεις

Αποσβέσεις την 1.1.2014
Προσθήκες

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισµός

11.123,00

Προσθήκες
Σύνολο την 31.12.2014 (α)

Κτίρια /
Μηχανήµατα /
Εγκαταστάσεις
Μεταφορικά
Μηχανολογικός
Κτιρίων /
Μέσα
Εξοπλισµός
Τεχνικά έργα

-

3.914.637,36 92.946.318,92
75.433,77

-

504.718,00

12.689.614,61
2.719.605,89
-12.465,22

-

15.396.755,28

3.990.071,13 77.746.346,61

Ποσά σε ευρώ

Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων (προηγούµενης χρήσεως)

Κόστος την 1.1.2013
Προσθήκες

19.322,00

Μειώσεις
Σύνολο την 31.12.2013 (α)
Αποσβέσεις την 1.1.2013

178.322,04

Έπιπλα &
Ακινητοποιήσεις
Λοιπός
υπό εκτέλεση
Εξοπλισµός

6.585.669,79
141.561,10

-100.223,56
19.135.469,53 52.565.933,56 10.420.679,53
-

182.368,05

6.727.230,89

2.360.094,33

3.922.818,06

74.733,30

2.189.197,72

1.104.581,95

1.935.410,35

35.107,77

1.067.671,13

3.464.676,28

5.858.228,41

109.841,07

3.256.868,85

19.135.469,53 49.101.257,28

4.562.451,12

72.526,98

3.470.362,04

Προσθήκες

3.920.277,24 92.712.977,22
33.118,53

372.323,67

-38.758,41

-138.981,97

3.914.637,36 92.946.318,92
-

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2013 (α) - (β)

8.546.843,41
4.142.771,20

Μειώσεις
Σωρευµένες Αποσβέσεις 31.12.2013 (β)

Σύνολο

0,00
-

-

12.689.614,61

3.914.637,36 80.256.704,31

Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό
Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό των χρήσεων 2013 και 2014 αφορούν κυρίως στην απόκτηση ιατροµηχανολογικού εξοπλισµού.
Οι επενδύσεις υπό εκτέλεση αφορούν σε διαγνωστικό κέντρο επί της οδού Συνταγµατάρχου Ζησιµοπούλου που
βρίσκεται στο κατασκευαστικό στάδιο και αναµένεται να τεθεί σε σταδιακά σε λειτουργία µέχρι το τέλος του έτους
2015.
Η Εταιρεία, εντός της χρήσης 2012, εντάχθηκε στους τροποποιηµένους όρους του Ν.4014/2011, η τροποποίηση
των οποίων παρείχε τη δυνατότητα στην Εταιρεία να µειώσει τα πρόστιµα νοµιµοποίησης του νοσοκοµείου κατά
211.658,50 ευρώ. Εντός των χρήσεων 2013 και 2014 η Εταιρεία µείωσε εκ νέου τα ως άνω πρόστιµα
νοµιµοποίησης κατά 138.981,64 ευρώ και 275.481,20 ευρώ αντίστοιχα.
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Εµπράγµατα βάρη
•

•

Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς,
ύψους ευρώ 76.800.000, προς εξασφάλιση οµολογιακού δανείου, συνολικού ύψους µέχρι 64.000.000
ευρώ.
Επί εξοπλισµού της εταιρείας υφίσταται ενέχυρο συνολικής αξίας 3.506.000 ευρώ.
(βλ. σχετικά και Σηµείωση 16 «∆ανεισµός»)

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ποσά σε ευρώ

Πίνακας Μεταβολών Άυλων περιουσιακών στοιχείων
31η ∆εκεµβρίου
2014
2013
Κόστος έναρξης χρήσεως (1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα)
Προσθήκες λογισµικών Η/Υ
Απόκτηση λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχείων

1.358.781,58

1.329.960,98

24.243,28

28.820,60

300.000,00

-

Μειώσεις
Σύνολο λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) (α)

1.683.024,86

1.358.781,58

Αποσβέσεις έναρξης χρήσεως (1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα)

1.264.968,37

1.203.468,29

67.182,40

61.500,08

1.332.150,77

1.264.968,37

350.874,09

93.813,21

Προσθήκες
Μειώσεις
Αποσβέσεις λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα) (β)
Αναπόσβεστη Αξία λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα) (α) - (β)

Οι µηχανογραφικές εφαρµογές της Εταιρείας αφορούν σε λογιστικά προγράµµατα όπως το σύστηµα διαχείρισης
λογιστικών δεδοµένων, το λογισµικό διαχείρισης προσωπικού και την εφαρµογή κοστολόγησης νοσοκοµειακών
υπηρεσιών.
Την 07.07.2014, µε την µε αριθµό 2056/2014 σχετική Έκθεση του Τµήµατος Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου
Αθηνών, κατακυρώθηκε στην Εταιρεία άδεια λειτουργίας γενικής κλινικής αντί τιµήµατος 300.000 ευρώ, από
εκποίηση λόγω πτώχευσης, στην οποία ορίζεται νέα κατανοµή κλινών κατά θέση, τµήµα και ειδικές µονάδες.
Η Εταιρεία επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο της διαδικασίας εκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές προκειµένου
η κλινική να ξεκινήσει τη λειτουργία της ως γενική κλινική.

8. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον Ισολογισµό της Εταιρείας συµψηφίζονται καθώς
ο φόρος εισοδήµατος επιβάλλεται από την ίδια φορολογική αρχή, στην ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα.

Η κίνηση των λογαριασµών των καθαρών αναβαλλόµενων φόρων στον Ισολογισµό, µετά από συµψηφισµούς, έχει
ως ακολούθως:
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Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
Καθαρό υπόλοιπο αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης στην έναρξη της χρήσεως
Αναβαλλόµενος φόρος [ (έξοδο) / έσοδο] στα αποτελέσµατα της χρήσεως
Αναβαλλόµενος φόρος [ (έξοδο) / έσοδο] στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα της χρήσεως
Καθαρό υπόλοιπο αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης στη λήξη της χρήσεως

2014

2013

5.209.502,48

3.746.957,02

-72.782,86

1.460.070,88

1.771,83

2.474,58

5.138.491,45

5.209.502,48

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται ανάλυση των υπολοίπων των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων
και υποχρεώσεων στον Ισολογισµό, πριν από το συµψηφισµό τους, ανά κατηγορία προέλευσης της προσωρινής
διαφοράς:
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014

2013

-54.527,84

-77.540,20

Αναβαλλόµενες υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος
- Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
- Ενσώµατα πάγια
Σύνολο αναβαλλόµενων υποχρεώσεων φόρου εισοδήµατος (α)

-1.159,08

0,00

-55.686,92

-77.540,20

Αναβαλλόµενες απαιτήσεις φόρου εισοδήµατος
- Ενσώµατα πάγια
- Έξοδα πολυετούς απόσβεσης
- Απαιτήσεις
- Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης

0,00

254.775,30

2.151.157,34

2.421.252,09

739.772,03

1.132.413,10

0,00

1.749,02

2.303.249,00

1.476.853,17

Σύνολο αναβαλλόµενων απαιτήσεων φόρου εισοδήµατος (α)

5.194.178,37

5.287.042,68

Καθαρό υπόλοιπο αναβαλλόµενων απαιτήσεων φόρου, στη λήξη της χρήσεως (α) + (β)

5.138.491,45

5.209.502,48

- Φορολογική ζηµία προς συµψηφισµό

Σχετικά µε την αναβαλλόµενη απαίτηση από φορολογικές ζηµίες προς συµψηφισµό, η Εταιρεία έχει συσσωρεύσει
φορολογικές ζηµίες προς συµψηφισµό µε µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, συνολικού ύψους 17.361 χιλ. ευρώ
περίπου και έχει αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση από φορολογική ζηµία ύψους 2.303 χιλ. ευρώ
η οποία αναλογεί σε φορολογική ζηµία 10.562 χιλ. ευρώ περίπου. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει εκτιµήσει ότι θα
πραγµατοποιήσει τα απαιτούµενα φορολογητέα κέρδη προκειµένου να ανακτήσει τις αναβαλλόµενες αυτές
φορολογικές απαιτήσεις.
Για τις υπολειπόµενες φορολογικές ζηµίες ύψους 8.503 χιλ. ευρώ περίπου δεν έχει - επί του παρόντος αναγνωριστεί αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ζηµιών, καθώς εκτιµήθηκε ότι δεν πληρούν τα κριτήρια
αναγνώρισης, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12.

9. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
Εγγύηση καλής εκτέλεσης όρων συµφωνητικού αποκλειστικής συνεργασίας (µε προµηθευτή)
Λοιπές εγγυήσεις (µισθώσεων, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ)
Σύνολο

2014

2013

700.000,00

700.000,00

26.808,25

19.616,25

726.808,25

719.616,25

36

REA MATERNITY HOSPITAL

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

10. Αποθέµατα
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
Αναλώσιµα υλικά
Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων
Σύνολο

2014

2013

1.000.931,43

839.796,62

15.910,74

19.658,18

1.016.842,17

859.454,80

Επί των αποθεµάτων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη.
Το ύψος των αποθεµάτων κρίνεται από τη ∆ιοίκηση αναλογικό του κύκλου εργασιών και επαρκές για τη
διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας.
Η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις
ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ.

11. Πελάτες
Το σύνολο των ακολούθων απαιτήσεων θεωρείται βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα, καθώς προσεγγίζει την λογιστική αξία τους.
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014

2013

2.388.447,76

2.044.238,90

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες

342.703,36

84.908,75

Απαιτήσεις από λοιπές εταιρείες

323.167,45

74.721,41

Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες

132.592,69

136.013,59

Απαιτήσεις από ιδιώτες

848.521,77

823.983,31

Αξιόγραφα εισπρακτέα (γραµµάτια και µεταχρονολογηµένες επιταγές)

233.399,60

186.842,93

4.268.832,63

3.350.708,89

Απαιτήσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (µετά από Rebate & Claw back)

Σύνολο απαιτήσεων προ αποµειώσεων
Προβλέψεις για αποµείωση απαιτήσεων
Σύνολο

-75.000,00

-75.000,00

4.193.832,63

3.275.708,89

Το σύνολο των εµπορικών απαιτήσεων έχει εξεταστεί για τυχόν ύπαρξη ενδείξεων αποµείωσης. Συγκεκριµένες
απαιτήσεις από φυσικά πρόσωπα εντοπίστηκαν να έχουν ενδείξεις, για τις οποίες έχουν σχηµατιστεί προβλέψεις
αποµείωσης, συνολικού ύψους 75.000 ευρώ.
Σχετικά µε τις απαιτήσεις της Εταιρείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αυτές εµφανίζονται µειωµένες µε προβλέψεις για
ποσά επιστροφών Rebate και Clawback των χρήσεων 2013 και 2014 ποσού ευρώ 11.886.721,51 την 31.12.2014
(σωρευτικά) και ευρώ 6.222.050,00 την 31.12.2013 αντίστοιχα.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις διατάξεις του Άρθρου 100 του Ν.4172/2013 σχετικά µε το µηχανισµό αυτόµατης
επιστροφής (Clawback) και Κλιµακούµενου ποσοστού επιστροφής (Rebate) επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και τις προσφυγές που έχει ασκήσει η Εταιρεία βλ. ανωτέρω Σηµείωση 5.2.
Επί των απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ υφίσταται ενέχυρο για ανοιχτό αλληλόχρεο δανεισµό της Εταιρείας.
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12. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

Το σύνολο των ακολούθων απαιτήσεων θεωρείται βραχυπρόθεσµης λήξης.
Η εύλογη αξία αυτών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς, προσεγγίζει την
λογιστική αξία τους.
Οι απαιτήσεις κατά λοιπών χρεωστών δεν περιλαµβάνουν αποµειωµένα περιουσιακά στοιχεία.
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014
Προκαταβολές κτήσεως ακινητοποιήσεων

2013

856.337,83

758.004,50

1.743.679,49

922.404,96

Απαιτήσεις από εκµισθώσεις

109.351,97

114.399,22

Λοιποί χρεώστες διάφοροι

118.861,70

37.073,61

4.086,09

4.086,09

Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο από προκαταβληµένους και παρακρατηµένους φόρους

Λοιποί επίδικοι χρεώστες διάφοροι

41.110,75

40.163,61

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

Απαιτήσεις από ασφαλιστικούς οργανισµούς

266.854,09

302.529,74

Έξοδα εποµένων χρήσεων

405.488,92

66.523,83

3.545.770,84

2.245.185,56

Σύνολο

13. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014
Μετρητά στο Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

2013

7.172,09

28.853,66

1.012.353,86

3.753.217,05

1.019.525,95

3.782.070,71

Επί καταθετικού λογαριασµού της Εταιρείας υφίσταται ενέχυρο για ανοιχτό αλληλόχρεο δανεισµό της Εταιρείας.

14. Μετοχικό κεφάλαιο & ∆ιαφορά υπέρ το άρτιο
Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. Το σύνολο των εκδοθεισών ονοµαστικών κοινών µετοχών
την 31η ∆εκεµβρίου 2014 είναι 54.679.825 µε ονοµαστική αξία ΕΥΡΩ 1,00 η κάθε µια.
Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου είχε ως ακολούθως:
Ποσά σε ευρώ

Αριθµός µετοχών

Ονοµαστική αξία
µετοχών σε ΕΥΡΩ

Μετοχικό
Κεφάλαιο σε ΕΥΡΩ

∆ιαφορά υπέρ το
άρτιο σε ΕΥΡΩ

31η ∆εκεµβρίου 2012

54.423.911

1,00

54.423.911,00

255.914,50

31η ∆εκεµβρίου 2013

54.679.825

1,00

54.679.825,00

0,50

31η ∆εκεµβρίου 2014

54.679.825

1,00

54.679.825,00

0,50

38

REA MATERNITY HOSPITAL
14.1.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Μεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου στη χρήση 2014:

∆εν υπήρξε.
14.2.

Μεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου στη χρήση 2013:

Με την από 25/05/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού διαφοράς υπέρ το άρτιο, κατά ευρώ
255.914,00 µε την έκδοση 255.914 κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας ευρώ 1,00 εκάστη.

15. Άλλα αποθεµατικά
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
Αποθεµατικό από δαπάνες έκδοσης µετοχών
Αποθεµατικό από αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες) προβλέψεων παροχών στο προσωπικό

2014

2013

-546.561,25

-567.634,17

-38.314,13

-33.271,23

-584.875,38

-600.905,40

16. ∆ανεισµός
Η λογιστική αξία των δανειακών υποχρεώσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία τους καθώς τα δάνεια
έχουν αναχρηµατοδοτηθεί στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια του 2014 (25/06/2014) και κατ’ επέκταση το
επιτόκιο προεξόφλησης που θα χρησιµοποιούνταν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας εκτιµάται παρόµοιο µε
τα τρέχοντα επιτόκια που η Εταιρεία καταβάλει.

Η λήξη του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014
Έως 1 έτος
Από 2 έως 5 έτη

2013

1.080.449,00

8.546.346,00

57.227.643,00

29.203.038,00

0,00

20.718.708,00

58.308.092,00

58.468.092,00

Περισσότερα από 5 έτη

Ο καθαρός δανεισµός της Εταιρείας στη λήξη της χρήσεως διαµορφώνεται ως ακολούθως:
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014

2013

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός

5.149.704,42

6.063.049,37

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

58.308.092,00

58.474.819,00

Σύνολο δανεισµού

63.457.796,42

64.537.868,37

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

-1.019.525,95

-3.782.070,71

Καθαρός δανεισµός

62.438.270,47

60.755.797,66
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Τα µέσα σταθµισµένα επιτόκια µε το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσεως ανήλθε σε
-

Μακροπροθέσµων δανείων
Βραχυπροθέσµων χρηµατοδοτήσεων

4,25% (4,09% για το 2013)
6,21% (7,30% για το 2013)

Εµπράγµατα βάρη και λοιπές εξασφαλίσεις:
-

-

-

Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς,
ύψους ευρώ 76.800.000, προς εξασφάλιση του µακροπρόθεσµου οµολογιακού δανείου συνολικού ύψους
µέχρι 64.000.000 ευρώ.
Επί εξοπλισµού της εταιρείας υφίσταται ενέχυρο συνολικής αξίας 3.506.000 ευρώ, προς εξασφάλιση του
µακροπρόθεσµου οµολογιακού δανείου συνολικού ύψους µέχρι 64.000.000 ευρώ.
(βλ. σχετικά και Σηµείωση 6 «Ενσώµατα πάγια»)
Επί των απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ και επί καταθετικού λογαριασµού της Εταιρείας υφίσταται ενέχυρο
για ανοιχτό αλληλόχρεο δανεισµό της Εταιρείας.

17. Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Τον Φεβρουάριο της χρήσεως 2014 έληξε η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που είχε συνάψει τη Εταιρεία για
την απόκτηση εξοπλισµού. Με τη λήξη της σχετικής σύµβασης και την ολοσχερή εξόφληση της υποχρεώσεως στη
µισθώτρια εταιρεία, εξαγοράστηκε ο εξοπλισµός στη συµφωνηµένη υπολειµµατική αξία του και µεταβιβάστηκε η
κυριότητα των µισθωµένων πραγµάτων στην Εταιρεία. Από την ολοκλήρωση της συµβάσεως χρηµατοδοτικής
µίσθωσης δεν επήλθε µεταβολή στα ενσώµατα πάγια της Εταιρείας.
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, υπολογιζόµενη µε το επιτόκιο εσωτερικής
απόδοσης για την κατανοµή των πληρωτέων µισθωµάτων σε χρηµατοοικονοµικό κόστος και σε χρεολύσιο, είχε ως
εξής:
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 2013

Έως 1 έτος
Από 2 έως 5 έτη
Περισσότερα από 5 έτη
Υπόλοιπο λήξης χρήσεως

Παρούσα αξία
υποχρεώσεων
χρηµατοδοτικής
µίσθωσης
6.727,00
6.727,00

Χρηµατοοικονοµικό
κόστος

Καταβλητέα
µισθώµατα

21,29

6.748,29

21,29

6.748,29
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18. Παροχές σε εργαζοµένους
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό

2013

2014

334.780,00

246.271,00

246.271,00

165.429,44

79.473,14

67.329,71

8.896,46

7.315,63

-33.447,22

-18.790,83

26.771,89

15.469,44

6.814,73

9.517,61

334.780,00

246.271,00

79.473,14

67.329,71

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία της υποχρέωσης στην έναρξη της χρήσεως
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Παροχές που πληρώθηκαν εντός του τρέχοντος έτους
Επιπλέον πληρωµές ή έξοδα / (έσοδα)
Αναλογιστική ζηµία / (κέρδος) στην υποχρέωση
Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου
Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό Αποτελεσµάτων της χρήσεως
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Κόστος περικοπών / διακανονισµών / τερµατισµού υπηρεσίας
Συνολικό έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως

8.896,46

7.315,63

-6.675,33

-3.321,39

81.694,27

71.323,95

6.814,73

9.517,61

6.814,73

9.517,61

Ποσά αναγνωρισµένα στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα της χρήσεως
Αναλογιστική ζηµία / (κέρδος) στην υποχρέωση
Συνολικό έξοδο / (έσοδο) στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα

Για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19, έχει συνταχθεί
αναλογιστική µελέτη µε ηµεροµηνία 31/12/2014. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί,
οι οποίες αναπροσαρµόζονται σε ετήσια βάση, έχουν ως ακολούθως:
31η ∆εκεµβρίου,
Αναλογιστικές παραδοχές

2014

2013

Προεξοφλητικό επιτόκιο

2,50%

3,90%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

1,85%

3,00%

Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή σε έτη

27,20

27,66

- Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19, το επιτόκιο προεξόφλησης των καθορισµένων υποχρεώσεων µετά την έξοδο από την
υπηρεσία θα πρέπει να προσδιορίζεται µε αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς, υψηλής ποιότητας εταιρικών
οµολόγων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι µέσες τιµές των αποδόσεων των οµολόγων Ελληνικού
∆ηµοσίου κατά τον ∆εκέµβριο του 2014, ήταν ιδιαίτερα υψηλές και συνεπώς µη κατάλληλες για να
χρησιµοποιηθούν σε τέτοιας φύσεως αποτίµηση. Βάσει των προαναφερόµενων λόγων, ως επιτόκιο
προεξόφλησης καθορίστηκε το 2,50%. Το επιτόκιο αυτό θεωρείται συνεπές ως προς τις αρχές του ∆ΛΠ 19,
δηλαδή είναι βασισµένο σε οµόλογα αντίστοιχα ως προς το νόµισµα και την εκτιµώµενη διάρκεια σε σχέση µε
τις παροχές προς τους εργαζόµενους, όπως και ενδεδειγµένο για µακροχρόνιες προβλέψεις.
- Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19, η αναµενόµενη αύξηση των µισθών θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τον πληθωρισµό,
την παλαιότητα, τις προαγωγές των εργαζοµένων και άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως η προσφορά και η
ζήτηση στην αγορά εργασίας. Κατά τη διοίκηση της Εταιρείας, έχοντας λάβει υπόψη τις αρχές του ∆ΛΠ 19
αλλά και την εγχώρια τρέχουσα οικονοµική κατάσταση, η µακροπρόθεσµη αύξηση των αποδοχών των
εργαζόµενων αναµένεται στο 1,80%.
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19. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014
Ληφθείσες εγγυήσεις (µισθώσεων κ.α.)

2013

63.000,00

63.000,00

Μακροπρόθεσµες δόσεις υποχρεώσεων για φόρους (ειδικό πρόστιµο ηµιυπαιθρίων)

121.394,00

418.304,00

Μακροπρόθεσµες δόσεις υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς

295.419,00

744.730,00

479.813,00

1.226.034,00

Σύνολο

20. Προµηθευτές
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014

2013

Υποχρεώσεις σε προµηθευτές

2.871.432,47

2.771.331,40

Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)

1.419.475,92

1.427.485,88

4.290.908,39

4.198.817,28

Σύνολο

21. Λοιπές υποχρεώσεις και µεταβατικοί λογαριασµοί
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014

2013

Υποχρεώσεις για φόρους - τέλη (πλην φόρου εισοδήµατος)

376.088,10

561.924,00

Ειδικό πρόστιµο τακτοποίησης ηµιυπαιθρίων Ν. 4014/2011

21.428,60

51.125,82

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς

935.404,14

1.068.069,98

∆ικαιούχοι αµοιβών

625.627,10

813.631,10

Λοιποί πιστωτές διάφοροι

472.526,82

1.030.963,38

Έσοδα εποµένων χρήσεων

0,00

164.520,00

1.410.179,96

1.755.410,13

3.841.254,72

5.445.644,41

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα
Σύνολο

22. Λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας
Βάσει των διατάξεων του ∆.Π.Χ.Α. 8, ο καθορισµός των λειτουργικών τοµέων βασίζεται στην προσέγγιση της
∆ιοίκησης της Εταιρείας, σύµφωνα µε την οποία η πληροφόρηση που γνωστοποιείται για τους λειτουργικούς
τοµείς πρέπει να είναι αυτή που βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές δοµές της Εταιρείας και
στα κυριότερα κονδύλια των εσωτερικών οικονοµικών αναφορών τα οποία δίνονται στους επικεφαλής λήψεως
επιχειρηµατικών αποφάσεων.
Η ∆ιοίκηση, σήµερα, εξετάζει τη δραστηριότητα της Εταιρείας συνολικά, ως ενιαία. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται
στο χώρο της Υγείας καλύπτοντας όλα τα περιστατικά µαιευτικής, γυναικολογίας και γενικής χειρουργικής καθώς
και ένα εκτεταµένο φάσµα διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών. Περαιτέρω, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας
αξιολογεί τις συνέργειες που δυνητικά αναπτύσσονται, την αλληλοσυµπλήρωση των υπηρεσιών σε όλο το φάσµα
παροχής υπηρεσιών υγείας στον ανθρώπινο κύκλο ζωής, συνεξετάζοντας τον κύκλο εργασιών από περιστατικά
εσωτερικών ασθενών (µαιευτικά, χειρουργικά κ.λπ.) και από περιστατικά εξωτερικών ασθενών (διαγνωστικά
τµήµατα και εξωτερικά ιατρεία), ο οποίος στις παρουσιαζόµενες διαχειριστικές χρήσεις είχε ως ακολούθως:

42

REA MATERNITY HOSPITAL

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Ποσά σε ευρώ

Εσωτερικοί
πελάτες
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
πριν από Rebate & Clawback χρήσεως 2014

29.036.412,03

31η ∆εκεµβρίου, 2014
Εξωτερικοί
πελάτες
6.453.667,47

Σύνολο
35.490.079,50

Ποσά σε ευρώ

Εσωτερικοί
πελάτες
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
µετά από Rebate & Clawback χρήσεως 2014

24.508.680,51

31η ∆εκεµβρίου, 2014
Εξωτερικοί
πελάτες
5.546.471,63

Σύνολο
30.055.152,14

Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 2013
Εσωτερικοί
Εξωτερικοί
πελάτες
πελάτες
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
πριν από Rebate & Clawback χρήσεως 2013

25.976.966,10

5.782.828,92

Σύνολο
31.759.795,02

Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου, 2013
Εσωτερικοί
Εξωτερικοί
πελάτες
πελάτες
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
µετά από Rebate & Clawback χρήσεως 2013

20.600.487,80

4.937.257,22

Σύνολο
25.537.745,02

23. Έξοδα κατ’ είδος
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014
Κόστος αναλωθέντων αποθεµάτων

2013

5.139.212,16

4.687.557,35

10.480.050,40

10.249.871,76

7.145.214,08

6.572.192,95

Αµοιβές & έξοδα λοιπών ιατρικών υπηρεσιών

623.962,07

593.793,84

Αµοιβές & έξοδα λοιπών τρίτων

283.040,85

399.337,29

1.271.720,74

1.233.529,59

Επισκευές & συντηρήσεις

231.169,62

191.363,23

Φόροι - τέλη

788.166,50

690.607,78

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα ιατρών

Παροχές τρίτων (τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, ασφάλιστρα, λογ/σµοί κοινής ωφέλειας κ.α.)

Έξοδα προβολής & διαφήµισης

68.449,48

83.404,11

∆ιάφορα έξοδα

234.924,03

109.410,51

Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα

116.350,17

288.582,98

21.227,89

19.682,63

0,00

75.000,00

2.786.788,29

4.204.271,28

29.190.276,28

29.398.605,30

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
Προβλέψεις αποµείωσης απαιτήσεων
Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
Σύνολο
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Τα λειτουργικά έξοδα κατανέµονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσεως ως ακολούθως:
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
Κόστος Πωλήσεων

2014

2013

25.458.068,32

25.780.860,93

Έξοδα διαθέσεως

1.687.384,25

1.267.408,92

Έξοδα διοικήσεως

1.907.245,65

1.967.069,84

Άλλα έξοδα
Σύνολο

137.578,06

383.265,61

29.190.276,28

29.398.605,30

Ειδικότερα, οι αµοιβές και τα έξοδα του µισθοδοτούµενου προσωπικού αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2013

2013

Μισθοί και ηµεροµίσθια

8.136.377,93

7.887.816,94

Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς

2.208.068,25

2.264.721,87

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους

53.909,95

26.009,00

Κόστος τερµατισµού απασχόλησης εργαζοµένων (Σηµ. 18, ∆ΛΠ 19)

81.694,27

71.323,95

10.480.050,40

10.249.871,76

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στη λήξη της χρήσης:

516

486

Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού κατά τη διάρκεια της χρήσης:

474

451

Σύνολο

24. Άλλα έσοδα
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
Έσοδα από προµήθειες

2014

2013

1.045.317,50

982.001,26

Λοιπά έσοδα από παρεπόµενες υπηρεσίες

150.186,53

76.852,11

Έσοδα από εκµισθώσεις

303.000,00

248.464,00

Εισπραττόµενα έξοδα

189.151,46

97.235,64

Έσοδα από επιχορηγήσεις εξόδων

64.461,62

1.369,50

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

10.326,73

805,08

Έκτακτα κέρδη

9.083,33

0,00

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων

1.142,61

10.656,26

824.334,51

0,00

2.597.004,29

1.417.383,85

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Σύνολο
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25. Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014

2013

Τόκοι και συναφή έξοδα

-2.926.350,70

-2.768.710,30

Τόκοι και συναφή έσοδα

67.741,70

56.989,00

-2.858.609,00

-2.711.721,30

Σύνολο

26. Φόρος Εισοδήµατος
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος των αποτελεσµάτων χρήσεως υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε συντελεστή φόρου
εισοδήµατος, βάσει της τρέχουσας φορολογικής νοµοθεσίας (2014: 26% και 2013: 20%).
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος προκύπτει µετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσµα των µη εκπιπτόµενων
δαπανών, οι οποίες περιλαµβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες µη αναγνωριζόµενες από τη φορολογική
νοµοθεσία.
Η ανάλυση του φόρου των αποτελεσµάτων της περιόδου σε τρέχων και αναβαλλόµενο έχει ως ακολούθως:
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Φόρος [ (έξοδο) / έσοδο] στα αποτελέσµατα της χρήσεως

2013

0,00

0,00

-72.782,86

1.460.070,88

-72.782,86

1.460.070,88

Η συµφωνία µεταξύ του φόρου που αναλογεί στα αποτελέσµατα προ φόρων – βάσει του τρέχοντος φορολογικού
συντελεστή (2014: 26% και 2013: 20%) – και του φόρου που τελικώς καταλογίστηκε στα αποτελέσµατα της
χρήσεως έχει ως ακολούθως:
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,

Αποτελέσµατα χρήσεως (Ζηµίες) προ φόρων
Συντελεστής φόρου εισοδήµατος
Αναλογούν φόρος εισοδήµατος, [ (έξοδο) / έσοδο]

2014

2013

603.271,15

-5.155.197,73

26%

26%

-156.850,50

1.340.351,41

422.693,46

-86.729,30

-338.625,82

-917.576,00

Επιδράσεις στο φόρο εισοδήµατος
Επίδραση λόγω δαπανών που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση
Αποµείωση αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ζηµιών
Επίδραση προσαρµογής αναβαλλόµενων φόρων λόγω µεταβολής φορολογικών συντελεστών
Σύνολο επιδράσεων στο φόρο εισοδήµατος
Φόρος [ (έξοδο) / έσοδο] στα αποτελέσµατα της χρήσεως

-

1.124.024,77

84.067,64

119.719,47

-72.782,86

1.460.070,88
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27. Κέρδη / (Ζηµίες) κατά µετοχή
Τα βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση των αποτελεσµάτων της χρήσεως µε τον
σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία στη διάρκεια της χρήσεως, (εξαιρουµένων τυχόν
ιδίων µετοχών που έχουν αποκτηθεί), και υπολογίστηκαν ως ακολούθως:
Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014

2013

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως

530.488,29

-3.695.126,85

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία

54.679.825

54.578.161

Βασικά Κέρδη / (Ζηµιές) κατά µετοχή, σε ευρώ

0,0097

-0,0677

28. Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη
Τα συνδεδεµένα µέρη της Εταιρείας, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, αφορούν τα µέλη της ∆ιοίκησης (µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και άλλα βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη).
Οι συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών πραγµατοποιούνται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Οι αµοιβές και έξοδα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορούν στις πάσης φύσεως αµοιβές και έξοδα από
την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υγείας προς την Εταιρεία ως ιατροί και δεν περιλαµβάνουν αµοιβές για την
ιδιότητά τους ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Οι αµοιβές και έξοδα των βασικών ∆ιευθυντικών στελεχών περιλαµβάνουν πάσης φύσεως αµοιβές και έξοδα προς
αυτά, όπως µισθοί, εργοδοτικές εισφορές και παρεπόµενες παροχές.
Τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναφέρονται στις ως άνω συναλλαγές.

Ποσά σε ευρώ

31η ∆εκεµβρίου,
2014

2013

Αµοιβές και έξοδα µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου

97.410,27

97.717,19

Αµοιβές και έξοδα βασικών διευθυντικών στελεχών

251.991,72

245.278,80

29. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
29.1.

Παρασχεθείσες εγγυήσεις

Η εταιρία δεν έχει παραχωρήσεις εγγυητικές επιστολές προς εξασφάλιση υποχρεώσεων.
Σχετικά µε τις παρασχεθείσες εγγυήσεις της Εταιρείας έναντι του δανεισµού της, αναφορά γίνεται στη Σηµείωση 16
∆ανεισµός.
29.2.

Επίδικες υποθέσεις

Η Εταιρεία δεν έχει επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι
οποίες να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της.
Σχετικά µε τα ένδικα µέσα (αιτήσεις ακυρώσεως) που η Εταιρεία έχει ασκήσει ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας γίνεται αναφορά στις Σηµειώσεις 5.2 και 11 των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων.
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30. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες
που δηλώνονται παραµένουν προσωρινά εκκρεµείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές
δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρείας και οριστικοποιηθούν οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.
Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τον φορολογικό συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη
χρήση που αφορούν.
Η Εταιρεία προχώρησε στη χρήση 2010 στην περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου 2009, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3888/2010, από την οποία προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές
επιβαρύνσεις συνολικού ύψους ευρώ 1.423,85.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη διαχειριστική χρήση 2010. ∆εν αναµένεται να προκύψουν
ουσιώδεις επιβαρύνσεις από την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση.
Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και για την τρέχουσα χρήση 2014, η Εταιρεία είχε υπαχθεί στο έλεγχο που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 §5 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013.
Κατά την τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε ο σχετικός έλεγχος για την χρήση 2013 και χορηγήθηκε φορολογικό
πιστοποιητικό, από το οποίο δεν προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που να έχουν ουσιώδη επίδραση
στις Οικονοµικές Καταστάσεις.
Για τη χρήση 2014, ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται
να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2014. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν διαφορές, αυτές δεν εκτιµάται ότι θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις.

31. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού
•
Τον Ιανουάριο του 2015 η Εταιρεία εντάχθηκε στη λίστα µε τα καλύτερα νοσοκοµεία στον κόσµο, για το
έτος 2015. Τη λίστα εξέδωσε το ∆ιπλωµατικό Συµβούλιο, που υπάγεται στον ΟΗΕ, σε συνεργασία µε το διεθνή
οργανισµό πιστοποιήσεων TEMOS
•
Τον Μάρτιο του 2015 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία στρατηγικής σηµασίας, για την παροχή
ολοκληρωµένων υπηρεσιών υγείας µε την ασφαλιστική εταιρεία ING Ελλάδος.
•
Τον Μάϊο του 2015 υπογράφτηκε σύµβαση συνεργασίας µε την Generali Ασφαλιστική έχοντας ως στόχο
την πλήρη κάλυψη όχι µόνο των εσωτερικών αλλά και των εξωτερικών ασθενών.
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REA MATERNITY HOSPITAL
Παλαιό Φάληρο, 21η Μαΐου 2015

Για την
«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ -∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ A.E.»
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μητσάκος- Μπαρμπαγιάννης Ι.
Κυριάκος
ΑΔΤ : ΑΒ 607400/2006

Βρυώνης Θ. Κοσμάς

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Κοντογιάννης Γ. Ευάγγελος
ΑΔΤ : Π 317489/1990

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κουράκου Κ. Ευγενεία

ΑΔΤ : ΑΕ 119120/2007

ΑΔΤ : Σ 115954/1996

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Πουλάκος Κ. Σπυρίδων
ΑΔΤ : ΑΚ 603838/2012
ΑΡ. Α' ΤΑΞΗΣ 0069880
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Στοιχεία & Πληροφορίες χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η ∆εκεµβρίου 2014
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