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ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
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δ.τ. “ΡΕΑ ΜΑΣΕΡΝΙΣΤ ΧΟΠΙΣΑΛ Α.Ε.”
ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΥΡΖΔΩ 1/1/2011 – 31/12/2011
Πξνο
Σελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ.
Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη ,
Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηγξάθεη ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2011. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη
αβεβαηνηήησλ πνπ ε εηαηξία ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ην 2012.
πλεκκέλα ππνβάιινπκε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 γηα ηελ έγθξηζή ζαο.
I) Δμέιημε θαη επηδόζεηο ρξήζεο 2011
Οη ηξέρνπζεο, δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, πνπ βηψλεη ε Δπξψπε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε
Διιάδα, έρνπλ δηακνξθψζεη λέα δεδνκέλα θαη πξνηεξαηφηεηεο. Σν 2011 ππήξμε γηα ηελ εγρψξηα
νηθνλνκία θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κία απφ ηηο δπζθνιφηεξεο πεξηφδνπο, ζηηο νπνίεο ηα
νηθνλνκηθά δεδνκέλα αλαπξνζαξκφζηεθαλ ζεκαληηθά θαη ζηνλ ρψξν ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο πγείαο,
ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο, φζν θαη γηα ηνλ ηδηψηε. Ήδε ην ειιεληθφ θξάηνο βξίζθεηαη ζηελ
δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη πεξηνξηζκνχ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηνπ
δαπαλψλ. Ζ ζπξξίθλσζε ησλ εθξνψλ πξνο ηνλ ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πγείαο
πξνβιέπεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ δεκφζησλ
ππεξεζηψλ πγείαο, πξνο ηνπο έιιελεο πνιίηεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη θαηαλαισηέο, ιφγσ ηεο
γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ηεο ιηηφηεηαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί, ηα
νπνία νδεγνχλ ζε δξαζηηθή κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο δχλακεο, αλακέλεηαη λα νδεγεζνχλ ζε
ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πγείαο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ αξλεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θξίζε ρξένπο θαη ηελ χθεζε πνπ
δηέξρεηαη ε ρψξα, εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν απνξξχζκηζεο ηεο ηδησηηθήο πγείαο θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο
εμαηξεηηθά αβέβαηνπ νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινλ γηα ην 2012.
Ζ εηαηξία θαηά ηελ είζνδφ ηεο ην 2010 ζηνλ αληαγσληζηηθφ ρψξν ηεο πγείαο κε επειημία θαη άκεζε
αληαπφθξηζε ζηηο λέεο ζπλζήθεο πξνζαξκφζηεθε ζηα λέα νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Σνπο πξψηνπο κήλεο
ιεηηνπξγίαο ηεο νινθιεξψζεθε ν ηαζκφο ηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ νη
ηηκνθαηάινγνη ηεο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη εληαηηθνπνηήζεθε ε πξνζπάζεηα
ζπλεξγαζηψλ κε γηαηξνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. ε φιν ην 2011 σο θχξηα πξψηε ρξήζε
δηαδξακαηίδνληαλ δηαξθψο δπκψζεηο γηα ην βέιηηζην απνηέιεζκα ππφ ηηο λέεο ζπλζήθεο.
Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δηαηξίαο
Ζ εηαηξία μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηηο 15/12/2010. Σν έηνο 2011 απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ πξψην
ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο.
Ο θχθινο εξγαζηψλ γηα ηε ρξήζε 2011 αλήιζε ζε € 20,81 εθαη. παξνπζηάδνληαο αχμεζε 5619% έλαληη
€0,36 εθαη. γηα ηε ρξήζε 2010 εμππεξεηψληαο ην πξψην έηνο 8.000 εηζαγσγέο εζσηεξηθψλ αζζελψλ θαη
πάλσ απφ 34.000 εμσηεξηθνχο αζζελείο.
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Οη δεκίεο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)
αλήιζαλ ζε € 7,29 εθαη. ην 2011 έλαληη € 2,96 εθαη. ην 2010 . Ζ αχμεζε ησλ δεκηψλ πξν θφξσλ,
ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), νθείιεηαη θπξίσο ζηα
απμεκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ είρε ε εηαηξεία ζε απηφλ ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο.
Οη δεκίεο κεηά θφξσλ ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε € 12,20 εθαη. ην 2011 έλαληη 3,38 εθαη. ην 2010.
Γαπάλεο Δηαηξίαο
Σν θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ην 2011 αλήιζε ζηα €30,18 εθαη. έλαληη €2,06 εθαη. ην 2010. Σα έμνδα
δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ην 2011 ζε € 3,19 εθαη., παξνπζηάδνληαο
αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2010 θαηά 301,37% . Ζ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο δεθαπέληε
εκέξεο ηνπ 2010 νθείιεηαη ζηελ πιήξε ιεηηνπξγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα.
Γάλεηα - Σακεηαθά Γηαζέζηκα
Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο αλήιζε ζε € 61,61 εθαη. ζηηο 31/12/2011 έλαληη € 50,83 εθαη. ζηηο 31/12/2010
παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 21,2%. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ εθηακίεπζε πνζψλ απφ
εγθεθξηκέλα νκνινγηαθά δάλεηα γηα ηελ απνπιεξσκή ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο ηαηξνηερλνινγηθψλ
εηδψλ, κεραλεκάησλ θαη ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο θαζψο θαη ζηελ εθηακίεπζε € 3 εθαη. ην νπνίν
ρξεζηκνπνηήζεθε σο θεθάιαην θίλεζεο. Σα «Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα» ηεο 31/12/2011
δηακνξθψζεθαλ ζε € 4,65 εθαη. έλαληη € 1,91 εθαη. ζηηο 31/12/2010.
Πξνζσπηθό
Σν ζπλνιηθά απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ αλήξρεην ζηηο 31/12/2011 ζε 474 άηνκα έλαληη 540 αηφκσλ
ζηηο 31/12/2010. Ζ κεηαβνιή απηή επήιζε ιφγσ ησλ απνρσξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο απφ ηε δηνίθεζε απφ πξνβιεπφκελεο ζηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ππνζηήξημεο ηεο θιηληθήο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2011 ε εηαηξία πξαγκαηνπνίεζε ζηαδηαθά κείσζε ηνπ θφζηνπο
κηζζνδνζίαο θαηά 35%.
ΗΗ) εκαληηθά γεγνλόηα θαηά ην 2011
Ζ εηαηξία μεθίλεζε ηα πξψηα ηεο βήκαηα κέζα ζε θαζεζηψο χθεζεο θαη νηθνλνκηθήο αλαζθάιεηαο. Σν
πξψην ηξίκελν νινθιεξψζεθε ν εμνπιηζκφο ηεο θιηληθήο θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνχ
ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ δίλνληαο πξνζηηζέκελεο δηεπθνιχλζεηο ζηνπο ηαηξνχο θαη πειάηεο ηεο θιηληθήο.
ε φιν ην 2011 ε θιηληθή ζπλέρηζε ηελ επελδπηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ελψ ηαπηφρξνλα έιεγρε θαη
πεξηφξηδε ζηαδηαθά ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο κε πξσηαξρηθφ ζηφρν λα κελ επεξεάζεη ηελ πςειή
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο.
Ζ Γηνίθεζε ηνπ ΡΔΑ, αληηδξψληαο έγθαηξα ζην λέν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηαξθψο
ρεηξνηέξεπε, πξνρψξεζε ζε αλαδηαξζξψζεηο κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο θφζηνπο θαη
ηαπηφρξνλα ζε θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο χςνπο € 7,3 εθαη., πνπ πξνήιζε απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ.
Ωο ζπλέπεηα ησλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηεο ρακειήο αγνξαζηηθήο δχλακεο
θαη ησλ πηέζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ νη ηηκέο πψιεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλαπξνζαξκφδνληαλ
δηαξθψο.
Παξάιιεια, ε εηαηξεία θαη αθνχ πξψηα εθπφλεζε λέν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην εληφο ηνπ 2011, επηηάρπλε
ηηο πξνζπάζεηεο ηεο γηα ηελ επέθηαζε ηεο άδεηαο ηεο ζε Μηθηήο Υεηξνπξγηθήο θιηληθή θαζψο θαη λέσλ
ηκεκάησλ φπσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Δμσζσκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο κε ζηφρν ηελ παξνρή λέσλ
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ππεξεζηψλ πγείαο. Δπίζεο μεθίλεζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία
πξνζπαζψληαο λα εδξαηψζεη, παξέρνληαο πάληα πςειέο ππεξεζίεο πγείαο, ην φλνκά ηεο ζε κηα πνιχ
αληαγσληζηηθή θαη ζε χθεζε νηθνλνκία θαη ηαπηφρξνλα λα πεηχρεη ηελ απαξαίηεηε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ
ηεο ζηελ αγνξά.
III) Πξννπηηθέο - Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ γηα ην 2012
Ζ ζπλερήο αθνζίσζε ζηηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο επέηξεςε ζηε Γηνίθεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο
αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηε βάζε γηα ην κέιινλ ηεο εηαηξίαο .
Με δεδνκέλε ηελ δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο χθεζεο, ην αβέβαην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο
αξλεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, ε δηνίθεζε ηνπ ΡΔΑ πξνρψξεζε ζε πξφζζεηεο δηαζξσηηθέο
δξάζεηο κε απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηα ηεο.
Παξάιιεια, απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο ε εηαηξεία ππέγξαςε ζπλεξγαζίεο κε νξηζκέλεο απφ ηηο
κεγαιχηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη αλακέλνληαη πξφζζεηεο ζπκβάζεηο εληφο ηνπ πξψηνπ
εμακήλνπ ηνπ 2012. Οη αλσηέξσ ζπκθσλίεο εμαζθαιίδνπλ ζπλερή αλαπηπμηαθή πνξεία θαη κεγαιχηεξν
φγθν αζζελψλ κεηψλνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έθζεζε ηεο εηαηξείαο ζε θίλδπλν αληαγσληζκνχ θαη
ξεπζηφηεηαο.
Απφ ηα κέζα ηνπ 2011 ζηα πιαίζηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ ην ειιεληθφ θξάηνο
δεκηνχξγεζε ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) κε ζηφρν ηελ δηακφξθσζε
εληαίαο ηηκνιφγεζεο, ζε φια ηα δεκφζηα θαη ζπκβεβιεκέλα κε ην δεκφζην ηδησηηθά λνζειεπηηθά
ηδξχκαηα, αλά θαηεγνξία επέκβαζεο θαη εμέηαζεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ
Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο, είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαξξχζκηζε ζηνλ ρψξν ηεο
πγείαο κέρξη ζήκεξα θαη ζηφρνο ηνπ θξάηνπο είλαη λα εληαρζνχλ ζηαδηαθά φια ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.
Οη πξψηνη κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΠΤΤ έρνπλ θέξεη πςειέο πιεξφηεηεο ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο φκσο
ε θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ απνδεκηψζεσλ πγείαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε. Σα λέα
δεδνκέλα εθηηκάηαη φηη ζα δεκηνπξγήζνπλ έληνλα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, κε απνηέιεζκα νη θιηληθέο
πηζαλφλ θαη λα δπζθνιεπηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο άκεζεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπο.
Ζ ζπξξίθλσζε ηεο αγνξαζηηθή δχλακεο ησλ αζζελψλ, φζν θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ, κε ηα
ηξέρνληα δεδνκέλα, πξνβιέπεηαη φηη ζα κεηαθέξεη ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα φζνλ
αθνξά ηελ πγεία, ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο. Σνπιάρηζηνλ γηα ηα πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο ζεκαληηθήο
πξνζπάζεηαο ηνπ ΔΟΠΤΤ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη ε κέξηκλα, απφ ην ειιεληθφ θξάηνο, γηα ηελ κείσζε
ηνπ ρξφλνπ θαηαβνιήο ησλ απνδεκηψζεσλ θαη λα πξνηαζνχλ κέηξα ππνζηήξημεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη
ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ψζηε λα δηαηεξεζνχλ, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο ζε πςειά επίπεδα.
Δθηηκάηαη φηη ε ζχζηαζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ), θαη ε
έληαμή ηνπ ζε απηφ φισλ ησλ κεγάισλ γπλαηθνινγηθψλ θιηληθψλ ζα επεξεάζεη ηελ κειινληηθή
αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο. Ζ επηξξνή απηή πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπλεξγαζία ηεο
ΡΔΑ κε ηνλ ΔΟΠΤΤ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ αζζελψλ θαη ηνπ ηδίξνπ ηεο αιιά ζα
ππξνδνηήζεη ηαπηφρξνλα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ελψ παξάιιεια
αλακέλνληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ πξνο ηηο θιηληθέο.
Απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξνθχπηεη φηη ιφγσ εηζφδνπ ηεο εηαηξίαο ζηνλ
δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο .

ΔΟΠΤΤ ελδέρεηαη λα
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Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο αλαδηάξζξσζεο πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί απφ ην
2011 θαη αλακέλεηαη λα απνθέξνπλ εληφο ηνπ 2012 ηελ αλακελφκελε ηζνξξνπία. Ζ εηαηξία ζα
δηαηεξήζεη ηελ έκθαζή ηεο ζηε αχμεζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο θαη ησλ εζφδσλ ηεο θαζψο θαη ζηε
πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ φπσο επίζεο θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηεο κε
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ.
IV) Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο γηα ην 2012
Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο εμειίμεηο έρνληαο σο ζηφρν λα πεξηνξίζεη φζν ηνλ
δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ, παξφια απηά
φκσο κπνξεί λα επεξεαζζεί θαηά ην 2012 απφ ηα εμήο:
 Εήηεζε Τπεξεζηώλ:
Παξά ην γεγνλφο φηη ζην παξειζφλ ε δήηεζε ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα έρεη επηδείμεη
ζρεηηθά κηθξή ειαζηηθφηεηα, νη πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, ε αζηάζεηα θαη νη
δηαθπκάλζεηο ζηελ Διιάδα επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ θεξδνθνξία ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ
είζνδνο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζε πεξίνδν βαζηάο χθεζεο, ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ηεο Διιάδαο γηα
ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηεο ειιείκκαηνο κε ηηο πεξηθνπέο πνπ απηφ πεξηιακβάλεη ζηνπο
κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη αιιαγέο ζηε θνξνινγία θαη ην γεληθφ θιίκα αβεβαηφηεηαο ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία, εθηηκάηαη φηη έρνπλ επεξεάζεη αξλεηηθά ην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ηελ ςπρνινγία ησλ
θαηαλαισηψλ θαη αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ αλάινγα θαη ηε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηδησηηθήο πγείαο.
Ζ αδπλακία σζηφζν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα πξνζθέξεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο παξνρήο πγείαο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ΔΟΠΤΤ θαη ηελ ζχκπξαμή ηνπ κε ηηο
ηδησηηθέο θιηληθέο θαζψο θαη νη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, εθηηκάηαη φηη ζα νδεγήζνπλ ζε κηα
εμηζνξξφπεζε ηεο δήηεζεο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ.
 Κίλδπλνο Πιεζσξηζκνύ – Δπηηνθίσλ.
Ζ εηαηξεία έρεη σο ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ηζνξξνπίαο/ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ
θαη ησλ ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηα θέξδε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ δχλαληαη λα επηθέξνπλ νη κεηαβνιέο
ζηα επηηφθηα. Ζ εηαηξία είλαη εθηεζεηκέλε ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ
ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ (Euribor 3-κελνπ).
 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο.
Πηζαλέο αιιαγέο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο.
Δπίζεο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο είλαη δπλαηφλ λα επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηελ πηζαλή
αχμεζε ησλ δηαζεζίκσλ θιηλψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο.
 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο.
Γελ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ αθνχ ε εηαηξεία δελ έρεη ζπλαιιαγέο ζε άιιν
λφκηζκα πιελ ηνπ Δπξψ. Δπηπιένλ φιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο είλαη ζε Δπξψ.
 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο.
Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην πιαίζην ηεο
ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Όζνλ αθνξά ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, απηή
πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ζπλδπαζκφ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ θαη
απζηεξή παξαθνινχζεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζεσξείηαη ν πην ζεκαληηθφο
θίλδπλνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλε ε εηαηξία ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο αιιά θαη ηεο πηζαλήο αδπλακίαο
απνπιεξσκήο απφ ην θξάηνο εληφο ησλ ζπκθσλεκέλσλ φξσλ απνπιεξσκήο.
7
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2011

ΡΔΑ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Α.Δ.

Δπίζεο ε Δηαηξία βξίζθεηαη ζε ζπδεηήζεηο κε ηε ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ
φξσλ ηνπ θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηά ηεο .
 Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ
Ζ εηαηξεία θαηαβάιεη δηαξθψο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη θαη λα αμηνινγήζεη φινπο ηνπο
πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία, θαζψο θαη ησλ
εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε.
 Δπηρεηξεκαηηθόο Κίλδπλνο
Ζ εηαηξία έρεη πξνβεί ζε δξάζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο θηλδχλνπ, πην
ζπγθεθξηκέλα αλαθεξφκαζηε ζηα αθφινπζα:
Αζθαιηζηηθή Κάιπςε:
Ζ εηαηξία έρεη θάιπςε ηνπιάρηζηνλ ησλ θάησζη θηλδχλσλ:
 Πεξηνπζίαο
 Ορεκάησλ
 Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ πςειήο ηερλνινγίαο
 Υξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ
Σα πνζνζηά θάιπςεο πνηθίινπλ αλά θαηεγνξία αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, ζε πιαίζηα ηα
νπνία ε Γηνίθεζε έρεη ζέζεη σο εχινγα θαη επαξθή.
Δπίζεο, ε εηαηξία έρεη πηνζεηήζεη ηελ πνιηηηθή λα δεηά απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο Ηαηξνχο λα
πξνβαίλνπλ νη ίδηνη ζε ηδησηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο.
Γηαρείξηζε, απαηηήζεσλ – ππνρξεώζεσλ
Οη απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο πξνέξρνληαη απφ πσιήζεηο ζε ηδηψηεο πειάηεο. Ζ εηαηξία ειέγρεη δηαξθψο ηηο
απαηηήζεηο ηεο θαη ελεκεξψλεη δηαξθψο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πηζηνιεπηηθνχ ειέγρνπ.
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
ηελ θιηληθή έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα έλα πιέγκα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ην
νπνίν θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ. Ζ αλάπηπμε
απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ βαζίδεηαη ζε ππνδνκέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο (HW & SW) ελψ παξάιιεια
επηηπγράλεηαη πιήξεο δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability) κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ δηεπαθψλ θαη ηελ
ζπληνληζκέλε ρξήζε θαζηεξσκέλσλ δηεζλψλ πξνηχπσλ.
Πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα ζχλζεην ζχκπιεγκα ηερλνινγηψλ ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξεηο γεληθέο
θαηεγνξίεο:
1) Infrastracture Systems
2) Front-Back Office Systems
3) Medical Systems
Φνξνινγηθνί έιεγρνη
Ζ εηαηξεία πξνζάξκνζε ηηο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ψζηε ηελ 31/12/2011 λα
αληηθαηνπηξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.
Σερλνινγηθέο Δμειίμεηο.
Οη ππεξεζίεο πγείαο θαη ε αληαγσληζηηθή ζέζε θάζε θνξέα εμαξηψληαη θαη ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ηελ ηερλνινγηθή αξηηφηεηα θαη ππεξνρή ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ
εηαηξεία έρεη εμνπιίζεη φια ηα ηκήκαηά ηεο κε πςειήο ηερλνινγίαο κεραλήκαηα.
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 Κίλδπλνο Αληηζπκβαιιόκελνπ (Counterparty risk).
Οη αληηζπκβαιιφκελνη ηεο εηαηξείαο είλαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, αζθαιηζηηθά ηακεία θαη θπξίσο
ηδηψηεο. Όζνλ αθνξά ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη
δελ πηζαλνινγείηαη πεξίπησζε κε εμππεξέηεζεο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο ηδηψηεο ν εθηηκψκελνο
θίλδπλνο κε εμππεξέηεζεο είλαη πνιχ κηθξφο ιφγσ ηνπ πιήζνπο θαη ηεο δηαζπνξάο ηνπο.

Παιαηό Φάιεξν, 30ε Απξηιίνπ 2012

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Σζαιίθεο Θ. Δπζηάζηνο
ΑΓΣ: ΑΔ 520593 / 2007
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο
«ΡΔΑ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ – ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ - ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

–

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ

–

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΡΔΑ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ –
ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ - ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ – ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο
ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο
πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ
έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά
απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε
ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη
απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε
ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη
ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ
εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη
εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ
αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ
εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΡΔΑ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ – ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ – ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε
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πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ
ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Αζήλα, 11ε Μαΐνπ 2012,
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο,

Κσλζηαληίλνο Μ. Λώινο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 13821
πλεξγαδόκελνη Οξθωηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φωθίωλνο Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ.Μ.ΟΔΛ 125
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Ηζνινγηζκφο
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
εκ.

2011

2010

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα

6

87.235.123,89

83.040.282,17

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

7

145.779,92

470.653,58

Αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο

8

3.903.080,23

1.277.737,37

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

9

1.619.616,25

22.616,25

92.903.600,29

84.811.289,37

798.610,69

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα

10

931.551,96

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

11

1.909.193,74

528.751,02

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

12

3.155.222,44

14.133.858,80

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

13

4.652.597,83

1.907.482,50

10.648.565,97

17.368.703,01

103.552.166,26

102.179.992,38

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθφ θεθάιαην

14

52.727.073,00

42.909.640,00

Τπέξ ην άξηην

14

673.180,00

3.128.728,00

Άιια απνζεκαηηθά

15

-557.670,05

-517.710,05

-24.446.191,92

-12.248.568,01

28.396.391,03

33.272.089,94

Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα ηξαπεδψλ

16

53.462.004,43

49.962.000,37

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

17

45.267,00

80.847,00

Πξνβιέςεηο παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία

18

277.943,00

51.667,00

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

19

67.000,00

67.000,00

53.852.214,43

50.161.514,37

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο

20

6.505.310,92

14.312.772,18

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

16

3.064.262,09

0,00

Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ

16

5.000.000,00

750.000,00

Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

17

35.580,00

27.553,00

Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί

21

6.698.407,79

3.656.062,89

21.303.560,80

18.746.388,07

75.155.775,23

68.907.902,44

103.552.166,26

102.179.992,38

ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ
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Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
Πνζά ζε επξώ

1ε Ηαλνπαξίνπ - 31ε Γεθεκβξίνπ
εκ.

2011

2010

Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο)

22

20.807.024,82

363.843,80

Κφζηνο Πσιήζεσλ
Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)

23

-30.185.398,95
-9.378.374,13

-2.055.661,77
-1.691.817,97

Άιια έζνδα

24

1.272.962,53

1.710.536,67

Έμνδα δηαζέζεσο

23

-1.256.863,84

-240.310,09

Έμνδα δηνηθήζεσο

23

-1.930.100,57

-817.178,42

Άιια έμνδα
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

23

-379.960,89
-11.672.336,90

-3.091.170,37
-4.129.940,18

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)

25

-3.150.629,87

-46.849,04

-14.822.966,77

-4.176.789,22

2.625.342,86

798.482,64

-12.197.623,91

-3.378.306,58

4.375.840,23

1.172.464,89

-7.296.496,67

-2.957.475,29

-0,1461

-0,3612

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

26

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
Απνζβέζεηο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ
Κέξδε / (δεκηέο) θαηά κεηνρή,
- Βαζηθά ζε ΔΤΡΩ

23

27

ηελ Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2011
θαη 2010 αληίζηνηρα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία εζόδωλ θαη εμόδωλ πνπ αλαγλωξίδνληαη ζηα ινηπά
έζνδα όπωο απαηηείηαη από ην Γ.Λ.Π. 1.

13
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2011

ΡΔΑ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Α.Δ.

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Πνζά ζε επξώ
εκ.

Τπόινηπν ηελ 1.1.2010

Μεηνρηθό
Κεθάιαην
36.808.924,20

Γηαθνξά από
έθδνζε κεηνρώλ
ππέξ ην άξηην
1.700.000,00

Άιια
απνζεκαηηθά
-475.853,60

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο, κεηά απφ θφξνπο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεσο
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ

14

Γαπάλεο έθδνζεο κεηνρψλ

15

Τπόινηπν ηελ 31.12.2010

0,00

0,00

6.100.715,80

1.428.728,00

0,00

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ
-8.870.261,43

29.162.809,17

-3.378.306,58

-3.378.306,58

-3.378.306,58

-3.378.306,58
7.529.443,80

-41.856,45
42.909.640,00

3.128.728,00

ύλνιν

-517.710,05

-41.856,45
-12.248.568,01

33.272.089,94

-12.197.623,91

-12.197.623,91

-12.197.623,91

-12.197.623,91

Μεηαβνιή ηξέρνπζαο ρξήζεσο:
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο, κεηά απφ θφξνπο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεσο

0,00

0,00

0,00

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ

14

6.022.708,00

1.339.177,00

7.361.885,00

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην

14

3.794.725,00

-3.794.725,00

0,00

Γαπάλεο έθδνζεο κεηνρψλ

15

Τπόινηπν ηελ 31.12.2011

-39.960,00
52.727.073,00

673.180,00

-557.670,05

-39.960,00
-24.446.191,92

28.396.391,03
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
Πνζά ζε επξώ

1.1 - 31.12.2011

1.1 - 31.12.2010

-14.822.966,77

-4.176.789,22

Απνζβέζεηο

4.375.840,23

1.172.464,89

Πξνβιέςεηο

226.276,00

38.909,00

3.150.629,87

46.849,04

-132.941,27

-798.610,69

-1.380.442,72

-528.751,02

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απνηειέζκαηα (δεκίεο) πξν θφξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο
ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ θαηά πειαηψλ
Μείσζε / (αχμεζε) ινηπψλ απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο
(Μείσζε) / αχμεζε ινηπψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)

8.796.132,02

-12.222.316,24

-3.102.620,53

8.641.977,09

2.951.659,31

3.043.012,42

-3.073.410,71

0,00

0,00

-343.346,92

-3.011.844,57

-5.126.601,65

-12.365.144,68

-23.791.404,85

13.466,43

75.557,86

-12.351.678,25

-23.715.846,99

7.321.925,00

7.487.587,36

Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ θαη άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο / (πιεξσκέο) απφ αχμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

10.814.266,15

14.557.000,37

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)

-27.553,00

0,00

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

18.108.638,15

22.044.587,73

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

2.745.115,33

-6.797.860,91

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ (εκ.13)

1.907.482,50

8.705.343,41

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ (εκ. 13)

4.652.597,83

1.907.482,50

Οη αθόινπζεο ζεκεηώζεηο (ζει. 16 έσο 45) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011.

15
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2011

ΡΔΑ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Α.Δ.

εκεηώζεηο επί ησλ Δηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία
Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ζηηο 16.1.2007 (ΦΔΚ 422/18.2.2011) κε ηελ επσλπκία «ΡΔΑ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ –
ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ – ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ – ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΡΔΑ ΜΑΣΔΡΝΗΣΤ ΥΟΠΗΣΑΛ Α.Δ.» (REA MATERNITY S.A.)
(εθεμήο ε «Δηαηξεία») θαη ε δηάξθεηά ηεο νξίζζεθε ζε πελήληα έηε (κέρξη ηελ 16.1.2057).
Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο ζήκεξα είλαη ν Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ (Λ. πγγξνχ, αξηζκφο 383 θαη Πεληέιεο,
αξηζκφο 17, ηει. 210-9495000). Ζ δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη www.reamaternity.gr.
Ζ
Δηαηξεία
είλαη
θαηαρσξεκέλε
62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008).

ζην

Μεηξψν

Αλσλχκσλ

Δηαηξηψλ

κε

αξηζκφ

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηδηφθηεηεο γπλαηθνινγηθήο θιηληθήο, κηθηήο
ρεηξνπξγηθήο, κνλάδαο θξνληίδαο θαη ελ γέλεη ζηε ζπζηεκαηηθή παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.
Ζ χλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεσο έσο ζήκεξα έρεη σο εμήο:
Ολνκαηεπώλπκν
Δπζηάζηνο Σζαιίθεο ηνπ Θεκηζηνθιή
ηαχξνο Φσηφπνπινο ηνπ Αζαλαζαγγέινπ
Νηθφιανο Λνΐζηνο ηνπ ππξίδσλνο
Κνζκάο Βξπψλεο ηνπ Θενδψξνπ
Γεψξγηνο Γεσξγφπνπινο ηνπ Γεσξγίνπ
Γεψξγηνο Γεσξγφπνπινο ηνπ Γεσξγίνπ
Δπγελία Κνπξάθνπ ηνπ Κπξηάθνπ
ππξίδσλ Μαληδνπξάλεο ηνπ Αλησλίνπ
Υξήζηνο Βαιαθψζηαο ηνπ Θενθάλε
Γεκήηξηνο Καθαιέηξεο ηνπ Γεσξγίνπ
Θεφδσξνο Μνπζηαθαξηάο ηνπ ηακαηίνπ
Παληειήο Βαιζακφπνπινο ηνπ Νηθνιάνπ

Θέζε ζην Γ..
Πξφεδξνο
Αληηπξφεδξνο
Γηεπζχλσλ χκβνπινο
Γηεπζχλσλ χκβνπινο
Γηεπζχλσλ χκβνπινο (έσο ηελ 22/7/2011)
Μέινο (απφ 22/7/2011 θαη εθεμήο)
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο δηαξθεί απφ ηεο εθινγήο ηνπ κέρξη ηελ
13.11.2013.
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011, έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ηελ 30ε Απξηιίνπ 2012.
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2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Δηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ 31.12.2011.
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 θαιχπηνληαη απφ ην ΓΠΥΠ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή
ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο», σο νη πξψηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Α.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ δεκνζηεπζεί κέρξη θαη ηελ 31.12.2010 κε βάζε ηα
Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Δ.Λ.Π.) (ην Διιεληθφ Γεληθφ
Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920).
πλεπψο, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2010 (κε εκεξνκελία κεηάβαζεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ή
ηζνδχλακα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009) επαλαδηαηππψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πηνζεηεζείζεο γηα ηα Γ.Π.Υ.Α.
ινγηζηηθέο αξρέο θαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο.
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε Μεηάβαζε ζηα Γ.Π.Υ.Α. παξαηίζεληαη ζηε εκείωζε 31 ηωλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεωλ.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (going concern principle).
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ
2012 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία.
Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά είλαη
ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα πξφηππα απηά θαη εθηηκά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
- ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) 1205/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 22εο Ννεκβξίνπ 2011, L 305/23.11.2011)
Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα
αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ην απνηέιεζκα ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νληφηεηαο.
θνπφο ηνπο είλαη λα πξνσζεζεί ε δηαθάλεηα ζηελ αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε ηηο
κεηαβηβάζεηο, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηηηινπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ.
Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
- ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ
λσξίηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη.
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ)
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη απνηίκεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο
επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ
απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο.
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Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ
θαηαζηάζεηο. Η Δηαηξεία δελ εθαξκόδεη ην ΓΠΥΑ 9 λωξίηεξα, θαζώο απηό δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ
Δπξωπαϊθή Έλωζε. Μόλν όηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λωξίηεξα από ηελ 1
Ιαλνπαξίνπ 2013.
- ΓΠΥΑ 13 «Απνηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο»
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ
λσξίηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη.
Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο
γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά
παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη
νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο,
αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη
απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά.
Η Δηαηξεία δελ εθαξκόδεη ην ΓΠΥΑ 13 λωξίηεξα, θαζώο απηό δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ Δπξωπαϊθή
Έλωζε. Μόλν όηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λωξίηεξα από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013.
- ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012.
Ζ θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα
νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Λνηπψλ πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ, ψζηε
λα θαίλεηαη αλ απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε
πεξίνδν.
Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη δελ
αλακέλεη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί από
ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε.
- ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012.
Σν ΓΛΠ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα
εθηηκεζεί θαηά πφζν ε αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε
Αθίλεηα». Ζ ηξνπνινγία παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε
αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο.
Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη δελ
αλακέλεη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί από
ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε.
- ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην ΓΛΠ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ επηηξέπεη ζε
κηα εηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα
(πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ) («κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Οη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ
απηέο ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ
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έιιεηκκα ή πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο,
απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ
θφζηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα.
Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19 ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 19 δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε.
- ΔΓΓΠΥΑ 20 «Κόζηνο απνγύκλσζεο θαηά ην ηάδην Παξαγσγήο ελόο Οξπρείνπ
Δπηθαλείαο»
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Ζ δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα
απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο επηθάλεηαο, γηα λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε
κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. Η δηεξκελεία δελ έρεη
πηνζεηεζεί από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε.
- Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζε
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 θαη
ηξνπνπνίεζε ηα ΓΛΠ 27 θαη ΓΛΠ 28. Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο, κφλν εάλ
ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε.
Σα πξόηππα απηά θαη νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθόκε από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη δελ
κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ λωξίηεξα.
Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Οη ζεκαληηθφηεξεο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:
- ΓΛΠ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 .Σα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ
27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 πεξηέρεη ηηο
ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο
θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Σν Πξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα
ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα».
- ΓΛΠ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο»
Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28
«Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ
ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη
θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11.
- ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Σν ΓΠΥΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Σν ΓΠΥΑ 10
αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ
ζθνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 10 ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο
ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο
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ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Σν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο
γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί.
- ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ ζπκθσλίεο»
Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε ησλ πκθεξφλησλ ζε
Κνηλνπξαμίεο» θαη ηε Γηεξκελεία 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο - κε λνκηζκαηηθέο
ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ
θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη
ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο.
Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο
εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ
κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά
κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο.
- ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκθεξόλησλ ζε άιιεο νληόηεηεο»
Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ
ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη
ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ
27 ή 28.
3. Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ εηεζίσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 θαη πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, έρνπλ εθαξκνζζεί ζε
φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη.
3.1.

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Σα ελζψκαηα πάγηα, απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο δεκίεο
απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε
ησλ ζηνηρείσλ.
Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ησλ
ελζσκάησλ παγίσλ κφλν εάλ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία κειινληηθά νηθνλνκηθά
νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο
θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
ε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, ε Δηαηξεία εμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ γηα λα πξνζδηνξίζεη αλ ππάξρεη έλδεημε φηη απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί δεκία
απνκείσζεο. Αλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα έλδεημε ππάξρεη, ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
εθηηκάηαη γηα λα θαζνξηζζεί ν βαζκφο ηεο δεκίαο απνκείσζεο (αλ ππάξρεη). Όηαλ δελ είλαη δπλαηφ λα
εθηηκεζεί ε αλαθηήζηκε αμία ελφο επηκέξνπο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε Δηαηξεία εθηηκά ηελ αλαθηήζηκε
αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη.
Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο θαηά ηα έμνδα πψιεζεο
θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο (ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ), νη
εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα
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πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ λα αληαλαθιά ηηο παξνχζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο, ηεο δηαρξνληθήο αμίαο
ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ)
εθηηκάηαη φηη είλαη κηθξφηεξν απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
(κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) κεηψλεηαη κέρξη ην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ. Μηα δεκηά
απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα. Δάλ, κεηαγελέζηεξα, κία δεκηά απνκείσζεο
αλαζηξαθεί, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ)
απμάλεηαη κέρξη ηελ αλαζεσξεκέλε εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία ηνπ, έηζη ψζηε ε απμεκέλε ινγηζηηθή
αμία λα κελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αλ δελ είρε αλαγλσξηζζεί θακία
δεκηά απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ) ζηα
πξνεγνχκελα έηε. Ζ αλαζηξνθή ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα.
Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο
ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε, θαηά
ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, κέζα ζηελ σθέιηκε δσή
ηνπο, ε νπνία θπκαίλεηαη σο εμήο:
Καηεγνξία αθηλεηνπνηήζεσλ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα.
Μεραλήκαηα θαη Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο.
Μεηαθνξηθά Μέζα
Έπηπια & ινηπφο εμνπιηζκφο.

Ωθέιηκε δηάξθεηα
δσήο
50 έηε
5 - 8 έηε
5 - 7 έηε
5 - 10 έηε

Σα παξαγσγηθά πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή απηά γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπο θαη
βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο κεησκέλα θαηά ηηο ηπρφλ δεκίεο
απνκείσζεο. Ζ απφζβεζε απηψλ ησλ παγίσλ, φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεο Δηαηξείαο, αξρίδεη φηαλ ηα
απηά είλαη έηνηκα γηα ρξήζε.
3.2. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα Ζ/Τ)
Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη κε
ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ
3 έσο 5 έηε.
Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα φηαλ
πξαγκαηνπνηνχληαη.
3.3. Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ αλαιψζηκσλ πιψλ είλαη ην θαζαξφ
πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί θαηά ηε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο.
Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο.
Καηάιιειεο πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη γηα απαμησκέλα θαη άρξεζηα απνζέκαηα. Οη κεηψζεηο ηεο αμίαο
ησλ απνζεκάησλ θαη νη ινηπέο δεκίεο απφ απνζέκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ
Δζφδσλ ζηε πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
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3.4. Απαηηήζεηο από πειάηεο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο, κεησκέλεο κε ηηο ηπρφλ δεκηέο
απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο). Όηαλ ε Δηαηξεία έρεη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη δελ
ζα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα ζε απηήλ πνζά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θάζε ζπκθσλίαο,
ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα απνκείσζε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, ελψ ην πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο
θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
Όηαλ κία εκπνξηθή απαίηεζε ραξαθηεξηζηεί σο αλεπίδεθηε είζπξαμεο δηαγξάθεηαη ζηελ Καηάζηαζε
πλνιηθψλ Δζφδσλ, κε ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο. ε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο είζπξαμεο
κίαο απαίηεζεο πνπ είρε αξρηθά δηαγξαθεί γίλεηαη πίζησζε ζηα άιια έζνδα ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθψλ
Δζφδσλ.
3.5 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο απφ ηε Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξείαο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ην κέζν απνθηήζεθε.
Ζ εθηίκεζε ηεο απνκείσζήο ηνπο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ηεθκήξηα φηη θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ
ζηνηρείν ή νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπο, είηε φρη.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαηαηάζζνληαη ζε:


Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε
ζηαζεξέο θαη πξνζδηνξηζηέεο θαηαβνιέο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγή αγνξά.
Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξέρεη ρξήκαηα ή ππεξεζίεο ζε έλαλ νθεηιέηε ρσξίο πξφζεζε
εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο.
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο, βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ θάζε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. Κάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ
δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο
δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο απφζβεζεο.
Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηφο απηψλ
πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ πάξνδν δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ.
3.6. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα ηζνδχλακα ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, φπσο είλαη νη θαηαζέζεηο
φςεσο θαη νη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο βξαρείαο δηάξθεηαο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ.
3.7. Μεηνρηθό Κεθάιαην
Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ
κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε θπθινθνξία.
Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο.
Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ, κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε),
εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή
αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηε ζπλαιιαγή
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ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα
θεθάιαηα.
3.8. Γαλεηζκόο
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Σν θφζηνο δαλεηζκνχ γηα ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επηκεξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κέρξη απηφ λα
ηεζεί ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, φπνπ ην θφζηνο δαλεηζκνχ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
3.9. Μηζζώζεηο
Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ
ηνπο εθκηζζσηέο, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.
Οη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο.
3.9.1. Ζ Δηαηξεία σο εθκηζζσηήο:
Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε βάζε ηε ζηαζεξή
κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
3.9.2. Ζ Δηαηξεία σο κηζζσηήο:
Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο:
Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηε ζηαζεξή
κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο:
Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε αμία
πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ
κειινληηθψλ κηζζσκάησλ.
ηε ζπλέρεηα, θάζε θαηαβνιή κηζζψκαηνο αλαιχεηαη ζην ηκήκα εθείλν πνπ κεηψλεη ηελ ππνρξέσζε θαη
ζην ηκήκα πνπ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δαπάλε, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην
ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππνιεηπφκελεο ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο.
Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηηο ππνρξεψζεηο (ρσξίο λα
πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο) θαη θαηαλέκνληαη ζε καθξνπξφζεζκεο θαη
βξαρππξφζεζκεο, αλάινγα κε ην ρξφλν θαηαβνιήο ηνπο.
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κε ζχλαςε ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ απνζβέλνληαη
ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ παγίσλ.
3.10. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο:
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο.
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Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία:
Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζε απηή, γηα ηελ κειινληηθή
θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, πξνζκεηξάηε θαη απεηθνλίδεηαη κε
βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχκελν ζηε παξνχζα αμία ηνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν
ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ.
Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο
πξνβαιιφκελεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ νη εκεξνκελίεο
ιήμεο ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδνπλ ηα ρξνληθά φξηα ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.
Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη
κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
ηελ πεξίπησζε απηή, ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν
κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο.
Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ
εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο, φηαλ δεζκεχεηαη. Παξνρέο
ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ
πξνεμνθινχληαη.
3.11. Λνηπέο Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα
παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. Μειινληηθέο δεκίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
Δηαηξείαο δελ εγγξάθνληαη σο πξνβιέςεηο.
Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη
πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε.
3.12. Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ζ επηβάξπλζε
απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο έγθεηηαη ζην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο βάζεη ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, φπσο απηά έρνπλ αλακνξθσζεί ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ηεο,
εθαξκφδνληαο ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ
ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ
πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη νη νπνίνη αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ φηαλ ην
ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο, πξαγκαηνπνηεζεί ή νη
ζρεηηθέο κε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ππνρξεψζεηο ηαθηνπνηεζνχλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο
θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ, εθηφο αλ έρεη ζρέζε κε ζπλαιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ
απεπζείαο ηα ίδηα θεθάιαηα, νπφηε ν αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη επίζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία εθηηκάηαη ζα
ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ
δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
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3.13. Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξν Φ.Π.Α. θαη
ινηπψλ θφξσλ (θαη κεηά ηπρφλ εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο). Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
Παξνρή ππεξεζηώλ
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο
αλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.
Σν έζνδν απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδεηαη ζηηο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο παξέρνληαη νη
ππεξεζίεο.
Έζνδα από ηόθνπο
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.
Έζνδα από ελνίθηα
Σα έζνδα απφ ελνίθηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο.
4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ
εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ αθνινπζνχληαη.
Δπνκέλσο, παξά ηελ εκπεηξία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, είλαη δπλαηφ
ηα παξνπζηαζηνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνινγηζκψλ θαη παξαδνρψλ πνπ έρεη θάλεη θαη ησλ
πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ.
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά
δεδνκέλα, αιιά θαη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ.
Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο
ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο
έρνπλ σο εμήο:
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε εληαίν ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο, κε δεδνκέλν φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ
Διιάδα.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο είλαη
δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν
εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, ζηε ρξήζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ έιαβε ρψξα.
Δπίδηθεο ππνζέζεηο
Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη πξνβαίλεη ζε
πξνβιέςεηο εάλ θξίλεη φηη ζα επεξεαζηνχλ νπζησδψο ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο. Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Σα
πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο.
Ωθέιηκε δσή πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη, επίζεο, ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ
απνζβέζηκσλ παγίσλ (φπσο αλαιχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 3.1).
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Απνκείσζε απαηηήζεσλ
Ζ Δηαηξεία απνκεηψλεη ηελ αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο
ελδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε κηαο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ είλαη
πηζαλή.
Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ
Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ππνινγίδεηαη βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο, ε νπνία απαηηεί
απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο λα εθηηκήζεη ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο ηελ κειινληηθή αχμεζε
ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο θιπ.
5. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο (θίλδπλνο
απφ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ), ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο.
Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κε ελέξγεηεο φπσο ε
αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο, ν
ζρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη ε επηινγή θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ
κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ε εθηέιεζε θαη εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε
Γηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο (φςεσο θαη
πξνζεζκίαο), βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ ρξεψζηεο θαη ππνρξεψζεηο ζε πηζησηέο θαη άιιεο
ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο.
5.1 Κίλδπλνο αγνξάο
Ωο θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ν θίλδπλνο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο ηακηαθέο
ξνέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο εηαηξείαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο
κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο γηα ηελ Δηαηξεία εζηηάδεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ
επηηνθίσλ δαλεηζκνχ.
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπλδένληαη κε επηηφθηα, ηα νπνία αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο
αγνξάο κπνξνχλ λα δηαθπκαλζνχλ είηε αλνδηθά είηε θαζνδηθά. Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ είλαη ν θίλδπλνο
πνπ δηαηξέρεη ε Δηαηξεία λα επηβαξπλζεί κε πςειφηεξνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο εμαηηίαο δπζκελψλ
κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα αγνξάο.
Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν επηηνθίσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινπζείηαη ζε πξνυπνινγηζηηθή βάζε. Ζ
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ.
Σα έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο επεξεάδνληαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο
ησλ επηηνθίσλ, θαζψο ηα ξεπζηά δηαζέζηκα πξνο επέλδπζε αιιά θαη νη έληνθεο απαηηήζεηο εμαξηψληαη
θπξίσο απφ ηα επηηφθηα ηνπ ΔΤΡΩ, ηα νπνία αθελφο έρνπλ ηζηνξηθά ρακειή κεηαβιεηφηεηα θαη
αθεηέξνπ ε πξνβιεπφκελε κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο γηα κειινληηθέο ρξήζεηο παξακέλεη, επίζεο,
ηδηαίηεξα ρακειή.
5.2 Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αθνξά θπξίσο απαηηήζεηο απφ πειάηεο (ηδηψηεο),
αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ινηπνχο ρξεψζηεο.
Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ.
ε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε επηζθάιεηαο ησλ απαηηήζεσλ δηελεξγνχληαη ζρεηηθέο
απνκείσζεηο.
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Πηζαλφο θίλδπλνο ππάξρεη θαη ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ
ηελ αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηελ Δηαηξεία. Ζ
Δηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε πςειή πηζηνιεπηηθή
δηαβάζκηζε.
5.3 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπζθνιία κηαο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε δεζκεχζεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην ρξφλν πνπ απηέο ιήγνπλ.
Ζ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
θαζεκεξηλά. Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ε κέγηζηε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.
εκεηώλεηαη όηη ε αθόινπζε αλάιπζε ηεο ζπκβαηηθήο ιεθηόηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
πεξηιακβάλεη πνζά απξνεμόθιεηωλ ηακηαθώλ εθξνώλ, ηα νπνία κπνξεί λα δηαθέξνπλ από ηα ζρεηηθά πνζά ηνπ
Ιζνινγηζκνύ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πξνεμνθιεκέλα πνζά ηακεηαθώλ ξνώλ. πλεπώο, νη ππνρξεώζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κηζζώζεωλ πεξηιακβάλνπλ αθαζάξηζηα πνζά (πξηλ από ηελ αθαίξεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ
θόζηνπο) θαη νη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο πεξηιακβάλνπλ ην πιεξωηέν πνζό ηωλ κειινληηθώλ ηνθνρξενιπηηθώλ
δόζεωλ, ζύκθωλα κε ηα ζπκβαηηθά επηηόθηα πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο (ηζνινγηζκνύ).
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ 2011
Γάλεηα ηξαπεδψλ
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

Αμία
ηζνινγηζκνύ
58.462.004,43

έσο 1 κήλα

1 - 3 κήλεο

3 - 6 κήλεο

6 - 12 κήλεο

2 - 5 έηε

1.200.000,00

1.399.437,50

1.839.328,13

3.634.828,13

30.488.600,27

ύλνιν
31/12/2011
39.037.950,51 77.600.144,54

80.847,00

3.411,17

6.795,59

10.175,07

20.350,14

47.483,66

88.215,63

1.637.297,76

3.374.942,84

862.086,45

210.125,05

420.858,82

1.732.819,81

1.425.382,35

674.097,37

2.478.724,57

67.000,00

Πξνκεζεπηέο

6.505.310,92

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

3.064.262,09

Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί

6.698.407,79

> από 5 έηε

67.000,00
3.064.262,09
387.383,69

67.000,00
6.505.310,92
3.064.262,09
6.698.407,79

74.877.832,23 4.573.528,74 6.206.558,28 6.163.235,43 4.539.400,69 33.435.667,32 39.104.950,51 94.023.340,97
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Γάλεηα ηξαπεδψλ
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πξνκεζεπηέο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί

Αμία
ηζνινγηζκνύ
50.712.000,37

έσο 1 κήλα

1 - 3 κήλεο

3 - 6 κήλεο

6 - 12 κήλεο

2 - 5 έηε

120.601,00

585.500,00

690.000,00

2.188.500,00

27.339.821,22

ύλνιν
31/12/2010
41.741.073,24 72.665.495,46

3.394,23

10.214,12

20.492,45

88.215,63

122.316,43

108.400,00
67.000,00

> απν 5 έηε

67.000,00

14.312.772,18

2.508.815,37

6.437.047,52

2.473.470,15

1.432.970,48

1.460.468,66

3.656.062,89

1.014.707,18

535.941,82

459.817,06

374.513,23

1.230.883,60

67.000,00
14.312.772,18

40.200,00

3.656.062,89

68.856.235,44 3.644.123,55 7.561.883,57 3.633.501,33 4.016.476,16 30.119.389,11 41.848.273,24 90.823.646,96
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6. Δλζώκαηα Πάγηα
Σα ελζψκαηα πάγηα, απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο δεκίεο
απνκείσζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ε εηαηξία δαπάλεζε ην πνζφ ησλ €8,17 εθαη. γηα ηελ απφθηεζε
ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, κεραλεκάησλ θαη θαηαζθεπψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Πνζά ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ (ηξέρνπζαο ρξήζεσο)
Μεραλήκαηα /
Κηίξηα /
Μεραλνινγηθέο
Γήπεδα - Δγθαηαζηάζεηο
Δγθαηαζηάζεηο &
Οηθόπεδα Κηηξίσλ / Λνηπά
Λνηπόο Μεραλνινγηθόο
ηερληθά έξγα
Δμνπιηζκόο
Κόζηνο ηελ 1.1.2011

19.135.469,53

Πξνζζήθεο

Μεηαθνξηθά Έπηπια & Λνηπόο Αθηλεηνπνηήζεηο
Μέζα
Δμνπιηζκόο
ππό εθηέιεζε

43.637.180,02

9.516.856,63

179.368,05

5.989.383,95

5.031.122,56 83.489.380,74

4.881.803,32

492.257,81

3.000,00

497.897,79

2.298.550,38 8.173.509,30

Μεηψζεηο

0,00

Μεηαθνξέο κεηαμχ θαηεγνξηψλ
ύλνιν ηελ 31.12.2011 (α)

4.278.634,78
19.135.469,53

Απνζβέζεηο ηελ 1.1.2011

-

Πξνζζήθεο

52.797.618,12

-4.278.634,78
10.009.114,44

182.368,05

6.487.281,74

172.948,40

144.864,81

11.374,70

119.910,66

1.068.809,08

1.868.249,11

27.110,00

1.014.499,39

0,00

3.051.038,16 91.662.890,04
-

449.098,57
3.978.667,58

Μεηψζεηο

0,00

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο 31.12.2011 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2011 (α) - (β)

ύλνιν

19.135.469,53

1.241.757,48

2.013.113,92

38.484,70

1.134.410,05

51.555.860,64

7.996.000,52

143.883,35

5.352.871,69

-

4.427.766,15

3.051.038,16 87.235.123,89

Πνζά ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ (πξνεγνύκελεο ρξήζεσο)
Κηίξηα /
Γήπεδα - Δγθαηαζηάζεηο
Οηθόπεδα Κηηξίσλ / Λνηπά
ηερληθά έξγα
Κόζηνο ηελ 1.1.2010
Πξνζζήθεο

Μεραλήκαηα /
Μεραλνινγηθέο
Δγθαηαζηάζεηο &
Λνηπόο Μεραλνινγηθόο
Δμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά Έπηπια & Λνηπόο Αθηλεηνπνηήζεηο
Μέζα
Δμνπιηζκόο
ππό εθηέιεζε

19.176.509,53

0,00

0,00

13.690,00

51.169,58

33.429.470,19 52.670.839,30

-41.040,00

7.499.399,20

9.516.856,63

165.678,05

5.938.214,37

7.739.433,19 30.818.541,44

Μεηψζεηο

0,00

Μεηαθνξέο κεηαμχ θαηεγνξηψλ
ύλνιν 31.12.2010 (α)

36.137.780,82
19.135.469,53

Απνζβέζεηο 1.1.2010

-

Πξνζζήθεο

-36.137.780,82

43.637.180,02

9.516.856,63

179.368,05

5.989.383,95

0,00

0,00

5.590,03

18.690,53

172.948,40

144.864,81

5.784,67

101.220,13

172.948,40

144.864,81

11.374,70

119.910,66

43.464.231,62

9.371.991,82

167.993,35

5.869.473,29

0,00

5.031.122,56 83.489.380,74
-

24.280,56
424.818,01

Μεηψζεηο

0,00

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο 31.12.2010 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2010 (α)-(β)

ύλνιν

19.135.469,53

-

449.098,57

5.031.122,56 83.040.282,17

Δκπξάγκαηα βάξε:
- Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ ππέξ ηεο Σξάπεδαο
Πεηξαηψο, χςνπο επξψ 67.200.000, πξνο εμαζθάιηζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ ζπλνιηθνχ χςνπο
64.000.000 επξψ.
(βι. ζρεηηθά θαη εκείωζε 16 «Γαλεηζκόο»)
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Ζ εηαηξία θαηέρεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνο εμαζθάιηζε ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ζε
ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ηεο θιηληθήο θαη ηελ απξφζθνπηε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ:
-

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο ππνρξεψζεσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ 1.507.756,73 ηελ
31.12.2011 θαη
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ 1.757.832,40 ηελ
31.12.2011.

7. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα άπια
εμήο:

πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

ηεο

31/12/2011

θαη

ηεο

31/12/2010

αλαιχνληαη

σο

Πνζά ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα Ζ/Τ
Κόζηνο έλαξμεο ρξήζεσο (1.1.2011 θαη 1.1.2010 αληίζηνηρα)
Πξνζζήθεο

31ε Γεθεκβξίνπ
2011
2010
1.222.685,98

5.218,76

72.298,99

1.217.467,22

1.294.984,97

1.222.685,98

752.032,40

4.385,52

397.172,65

747.646,88

1.149.205,05

752.032,40

145.779,92

470.653,58

Μεηψζεηο
ύλνιν ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2011 θαη 31.12.2010 αληίζηνηρα) (α)
Απνζβέζεηο έλαξμεο ρξήζεσο (1.1.2011 θαη 1.1.2010 αληίζηνηρα)
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Απνζβέζεηο ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2011 θαη 31.12.2010 αληίζηνηρα) (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2011 θαη 31.12.2010 αληίζηνηρα) (α) - (β)

Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ θπξίσο ζε ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα φπσο ην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή
θνζηνιφγεζεο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ.
8. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο
ζπκςεθίδνληαη φηαλ ν θφξνο εηζνδήκαηνο επηβάιιεηαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή, ζηελ ίδηα
θνξνινγεηέα νηθνλνκηθή κνλάδα.
Ζ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ θαζαξψλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ, κεηά απφ
ζπκςεθηζκνχο έρεη σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
Καζαξό ππόινηπν αλαβαιιόκελνπ θόξνπ ζηελ έλαξμε ηεο ρξήζεσο
(Υξέσζε) / Πίζησζε ζην θφξν απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ
Καζαξό ππόινηπν αλαβαιιόκελνπ θόξνπ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεσο

2011

2010

1.277.737,37

477.830,88

2.625.342,86

799.906,49

3.903.080,23

1.277.737,37

Γηα ηε ρξήζε 2011 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 §5 ηνπ Ν. 2238/1994.
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Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα
ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2011. Αλ κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ δηαθνξέο ζηα αλαγλσξηζκέλα πνζά αλαβαιιφκελσλ
απαηηήζεσλ, απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ, πξηλ απφ ην ζπκςεθηζκφ ηνπο, αλά θαηεγνξία
πξνέιεπζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011

2010

-723.403,77

-1.484.080,18

-53.311,89

0,00

-776.715,66

-1.484.080,18

2.305.965,12

2.172.032,24

Αλαβαιιόκελεο ππνρξεώζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο
- Δλζψκαηα πάγηα
- Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο
ύλνιν αλαβαιιόκελσλ ππνρξεώζεσλ θόξνπ εηζνδήκαηνο (α)
Αλαβαιιόκελεο απαηηήζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο
- Έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο
- Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο

0,00

6.867,99

16.169,40

21.680,00

2.357.661,37

561.237,32

ύλνιν αλαβαιιόκελσλ απαηηήζεσλ θόξνπ εηζνδήκαηνο (α)

4.679.795,89

2.761.817,55

Καζαξό ππόινηπν αλαβαιιόκελσλ (απαηηήζεσλ) θόξνπ, ζηε ιήμε ηεο ρξήζεσο (α) + (β)

3.903.080,23

1.277.737,37

- Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
- Φνξνινγηθή δεκία πξνο ζπκςεθηζκφ

9. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο φξσλ ζπκθσλεηηθνχ απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο (κε πξνκεζεπηή)
Λνηπέο εγγπήζεηο (κηζζψζεσλ, ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ θ.α.)
ύλνιν

2011

2010

1.600.000,00

0,00

19.616,25

22.616,25

1.619.616,25

22.616,25

10. Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
Αλαιψζηκα πιηθά
Αληαιιαθηηθά παγίσλ ζηνηρείσλ
ύλνιν

2011

2010

931.047,07

798.469,27

504,89

141,42

931.551,96

798.610,69

Δπί ησλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαληαη ελερπξηάζεηο ή άιια βάξε.
Σν χςνο ησλ απνζεκάησλ θξίλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε αλαινγηθφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη επαξθέο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο.
Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (αζθάιηζε, θχιαμε) γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν
θαη ηηο ελδερφκελεο δεκηέο ιφγσ απψιεηαο απνζεκάησλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θινπέο θιπ.
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11. Πειάηεο
Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
Απαηηήζεηο απφ ηδηψηεο
Απαηηήζεηο απφ πηζησηηθέο θάξηεο
Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο
Απαηηήζεηο απφ ινηπέο εηαηξείεο
Αμηφγξαθα εηζπξαθηέα (γξακκάηηα θαη επηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο)
ύλνιν

2011

2010

1.115.480,13

65.672,59

167.181,43

0,00

83.106,92

0,00

154.450,26

0,00

388.975,00

463.078,43

1.909.193,74

528.751,02

Οη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ δελ πεξηιακβάλνπλ απνκεησκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σν ζχλνιν ησλ
αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο.

12. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην απφ ζπκςεθηζηέν ζηελ επφκελε ρξήζε Φ.Π.Α.

2011

2010

1.248.099,50

11.986.653,23

Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην απφ πξνθαηαβιεκέλνπο θαη παξαθξαηεκέλνπο θφξνπο

343.267,95

341.923,07

Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ

852.458,50

1.357.170,00

Απαηηήζεηο απφ δηνξζψζεηο ρξεψζεσλ έξγσλ

273.789,37

0,00

Απαηηήζεηο απφ εθκηζζψζεηο

272.761,92

267.608,00

Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη

147.143,76

153.787,60

4.086,09

4.086,09

13.615,35

22.630,81

3.155.222,44

14.133.858,80

Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη επίδηθνη
Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
ύλνιν

Οη απαηηήζεηο θαηά ινηπψλ ρξεσζηψλ δελ πεξηιακβάλνπλ απνκεησκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.

13. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά Ηζνδχλακα ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011
Μεηξεηά ζην Σακείν
Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο

2010

67.461,70

11.803,92

4.585.136,13

1.895.678,58

4.652.597,83

1.907.482,50

14. Μεηνρηθό θεθάιαην & Γηαθνξά ππέξ ην άξηην
Όιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο.
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Σν ζχλνιν ησλ εθδνζεηζψλ νλνκαζηηθψλ θνηλψλ κεηνρψλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 είλαη 52.727.073 κε
νλνκαζηηθή αμία ΔΤΡΩ 1,00 ε θάζε κηα.
Ζ εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είρε σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

Αξηζκόο κεηνρώλ

Ολνκαζηηθή αμία
κεηνρώλ ζε ΔΤΡΩ

Μεηνρηθό
Κεθάιαην ζε ΔΤΡΩ

Γηαθνξά ππέξ ην
άξηην ζε ΔΤΡΩ

1ε Ηαλνπαξίνπ 2010

8.009.800

5,00

40.905.600,00

1.700.000,00

31ε Γεθεκβξίνπ 2010

8.581.928

5,00

42.909.640,00

3.128.728,00

31ε Γεθεκβξίνπ 2011

52.727.073

1,00

52.727.073,00

673.180,00

Μεηαβνιή ζηε ρξήζε 2011:






Με ηελ απφ 4/1/2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 252/27.1.2011), θαηφπηλ
εμνπζηνδφηεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 10/9/2010, απνθαζίζηεθε ε αχμεζε
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, θαηά επξψ 3.330.000, κε ηελ
έθδνζε 666.000 νλνκαζηηθψλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 5,00 εθάζηε θαη ηηκή
δηάζεζεο επξψ 6,00 εθάζηε. Ζ πξνθχπηνπζα δηαθνξά επξψ 666.000 θαηαρσξήζεθε ζην
ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ απφ δηαθνξά έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.
Με ηελ απφ 24/5/2011 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ (ΦΔΚ 4200/20.6.2011),
απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, κε θεθαιαηνπνίεζε
απνζεκαηηθνχ δηαθνξάο ππέξ ην άξηην, θαηά επξψ 3.794.725,00 κε ηελ έθδνζε 758.945
νλνκαζηηθψλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 5,00 εθάζηε.
Σελ ίδηα εκεξνκελία απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ 5,00
επξψ ζε 1,00 επξψ.
Με ηελ απφ 22/6/2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 24/5/2011 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
13α ηνπ Κ.Ν. 2192/20, απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, κε
θαηαβνιή κεηξεηψλ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ 4.800.000 θαη κε ηελ απφ 7/11/2011 απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 13063/13.12.2011) πηζηνπνηήζεθε ε θαηαβνιή ησλ επξψ
2.692.708, κε ηελ έθδνζε 2.692.708 νλνκαζηηθψλ θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 1,00
εθάζηε θαη ηηκή δηάζεζεο επξψ 1,25 επξψ εθάζηε. Ζ πξνθχπηνπζα δηαθνξά επξψ 673.177
θαηαρσξήζεθε ζην ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ απφ δηαθνξά έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.

Μεηαβνιή ζηε ρξήζε 2010:


Με ηελ απφ 10/9/2010 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ (ΦΔΚ 11835/12.10.2010),
απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, θαηά
επξψ 2.860.640,00 κε ηελ έθδνζε 572.128 θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 5,00 εθάζηε
θαη ηηκήο δηάζεζεο επξψ 6,00 εθάζηε. Ζ πξνθχπηνπζα δηαθνξά επξψ 572.128 θαηαρσξήζεθε ζην
ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ απφ δηαθνξά έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.

15. Άιια απνζεκαηηθά
Σα άιια απνζεκαηηθά ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ αθνξνχλ ζε απνζεκαηηθφ απφ δαπάλεο έθδνζεο κεηνρψλ
(αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ).
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16. Γαλεηζκόο
Η εύινγε αμία ηνπ Γαλεηζκνύ πξνζεγγίδεη απηή ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ.
Ζ ιήμε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011

2010

5.000.000,00

750.000,00

Απφ 2 έσο 5 έηε

21.052.151,43

21.344.465,00

Πεξηζζφηεξα απφ 5 έηε

32.409.853,00

28.617.535,37

58.462.004,43

50.712.000,37

Έσο 1 έηνο

Δκπξάγκαηα βάξε:
Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ ππέξ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο,
χςνπο επξψ 67.200.000, πξνο εμαζθάιηζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ (ζπλνιηθνχ χςνπο
64.000.000 επξψ). (βι. ζρεηηθά θαη εκείωζε 6 «Δλζώκαηα πάγηα»)

Ο θαζαξόο δαλεηζκόο ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ρξήζεσο δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011
Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο

3.064.262,09

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο

58.462.004,43

2010
0,00
50.712.00,37

ύλνιν δαλεηζκνύ

61.526.266,52

50.712.000,37

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

-4.652.597,83

-1.907.482,50

Καζαξόο δαλεηζκόο

56.873.668,69

48.804.517,87

17. Τπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
ηα ελζψκαηα πάγηα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα πνζά, ηα νπνία ε Δηαηξεία θαηέρεη σο κηζζσηήο,
βάζεη πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
Μεηαθνξηθά κέζα
Κφζηνο θεθαιαηνπνίεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ

2011

2010

108.400,00

108.400,00

σξεπκέλεο απνζβέζεηο

-21.680,00

0,00

Αλαπόζβεζην ππόινηπν

86.720,00

108.400,00

Οη ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε ηα κηζζσκέλα πάγηα, ηα νπνία
πεξηέξρνληαη ζηνλ εθκηζζσηή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ κηζζσηή λα εμνθιήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Ζ παξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έρεη ππνινγηζηεί κε ην επηηφθην
εζσηεξηθήο απφδνζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο
θαη ηνπ ρξενιπζίνπ ησλ πιεξσηέσλ κηζζσκάησλ θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο:
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Πνζά ζε επξώ
31ε Γεθεκβξίνπ, 2011
Παξνύζα αμία
ππνρξεώζεσλ
ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο

Υξεκαηννηθνλνκηθό
θόζηνο

Καηαβιεηέα
κηζζώκαηα

Έσο 1 έηνο

35.580,00

5.151,97

40.731,97

Απφ 2 έσο 5 έηε

45.267,00

2.216,66

47.483,66

0,00

0,00

0,00

Πεξηζζφηεξα απφ 5 έηε
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεσο

80.847,00

7.368,63

88.215,63

Πνζά ζε επξώ
31ε Γεθεκβξίνπ, 2010
Παξνύζα αμία
ππνρξεώζεσλ
ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο

Υξεκαηννηθνλνκηθό
θόζηνο

Καηαβιεηέα
κηζζώκαηα

Έσο 1 έηνο

27.553,00

6.547,80

34.100,80

Απφ 2 έσο 5 έηε

80.847,00

7.368,63

88.215,63

Πεξηζζφηεξα απφ 5 έηε
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεσο

0,00
108.400,00

0,00
13.916,43

0,00
122.316,43

18. Πξνβιέςεηο παξνρώλ ζε εξγαδνκέλνπο ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011

2010

277.943,00

51.667,00

Παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ζηελ έλαξμε ηεο ρξήζεσο

51.667,00

12.758,00

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο

113.788,00

2.313,00

2.196,00

451,00

Καζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηνλ Ηζνινγηζκό
Μεηαβνιή ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο

Σφθνο ζηελ ππνρξέσζε
Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο

-82.196,00

0,00

Αλαινγηζηηθή δεκία / (θέξδνο) ζηελ ππνρξέσζε

192.488,00

36.145,00

277.943,00

51.667,00

113.788,00

2.313,00

Παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ
Πνζά αλαγλσξηζκέλα ζην ινγαξηαζκό Απνηειεζκάησλ
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Σφθνο ζηελ ππνρξέσζε
Αλαγλψξηζε αλαινγηζηηθήο δεκηάο / (θέξδνπο)
πλνιηθό έμνδν ζηνλ ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ

2.196,00

451,00

192.488,00

36.145,00

308.472,00

38.909,00
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Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί έρνπλ σο αθνινχζσο:
31ε Γεθεκβξίνπ,
Αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο

2011

2010

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

4,25%

4,25%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ

2,00%

2,00%

31

31

Αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή ζε έηε

Οη παξαδνρέο απηέο αλαπξνζαξκφδνληαη ζε εηήζηα βάζε.
ρεηηθά κε ηηο πηνζεηεζείζεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, ζεκεηψλνληαη ηα εμήο:
-

-

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 19, ην επηηόθην πξνεμόθιεζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ ππνρξεψζεσλ κεηά ηελ
έμνδν απφ ηελ ππεξεζία ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε αλαθνξά ζε απνδφζεηο ηεο αγνξάο,
πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη κέζεο ηηκέο
ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ήηαλ
ηδηαίηεξα πςειέο θαη ζπλεπψο κε θαηάιιειεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηέηνηαο θχζεσο
απνηίκεζε. Βάζεη ησλ πξναλαθεξφκελσλ ιφγσλ, σο επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαζνξίζηεθε ην
4.25%. Σν επηηφθην απηφ ζεσξείηαη ζπλεπέο σο πξνο ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 19, δειαδή είλαη
βαζηζκέλν ζε νκφινγα αληίζηνηρα σο πξνο ην λφκηζκα θαη ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα ζε ζρέζε κε
ηηο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, φπσο θαη ελδεδεηγκέλν γηα καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο.
χκθσλα κε ην ΓΛΠ 19, ε αλακελόκελε αύμεζε ησλ κηζζώλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ
πιεζσξηζκφ, ηελ παιαηφηεηα, ηηο πξναγσγέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη άιινπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο,
φπσο ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Καηά ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, έρνληαο
ιάβεη ππφςε ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 19 αιιά θαη ηελ εγρψξηα ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε
καθξνπξφζεζκε αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδφκελσλ αλακέλεηαη ζην 2.0%.

Γηα ηελ απνδεκίωζε ηνπ πξνζωπηθνύ ιόγω εμόδνπ από ηελ ππεξεζία, ζύκθωλα κε ην ΓΛΠ 19, έρεη
ζπληαρζεί αλαινγηζηηθή κειέηε από αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε εκεξνκελία 31/12/2011.

19. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ 67.000 αθνξνχλ ζε ιεθζείζεο
εγγπήζεηο εθκηζζψζεσλ ηεο Δηαηξείαο.

20. Πξνκεζεπηέο
Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011

2010

Τπνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο

1.707.295,24

6.991.119,14

Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)

4.798.015,68

7.321.653,04

6.505.310,92

14.312.772,18

ύλνιν
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21. Λνηπέο ππνρξεώζεηο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
Οη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο :
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011

2010

Δηδηθφ πξφζηηκν ηαθηνπνίεζεο εκηππαηζξίσλ Άξζ. 6 Ν. 3843/2010

905.474,24

1.207.299,00

Λνηπέο ππνρξεψζεηο γηα θφξνπο θαη ηέιε (πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο)

360.937,47

183.927,63

2.558.735,87

519.045,68

Γηθαηνχρνη ακνηβψλ

435.293,76

203.022,79

Λνηπνί πηζησηέο δηάθνξνη

608.462,15

497.570,03

Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα
ύλνιν

413.160,00

617.774,00

1.416.344,30

427.423,76

6.698.407,79

3.656.062,89

22. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο
Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 8, ν θαζνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ βαζίδεηαη ζηελ
πξνζέγγηζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πιεξνθφξεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη γηα
ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο πξέπεη λα είλαη απηή πνπ βαζίδεηαη ζηηο εζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο θαη
δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο Δηαηξείαο θαη ζηα θπξηφηεξα θνλδχιηα ησλ εζσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ηα
νπνία δίλνληαη ζηνπο επηθεθαιείο ιήςεσο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.
Ζ Γηνίθεζε, ζήκεξα, εμεηάδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθά, σο εληαία. Ζ Δηαηξεία
δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο Τγείαο θαιχπηνληαο φια ηα πεξηζηαηηθά καηεπηηθήο θαη γπλαηθνινγίαο
θαζψο θαη έλα εθηεηακέλν θάζκα δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ.
Πεξαηηέξσ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο αμηνινγεί ηηο ζπλέξγεηεο πνπ δπλεηηθά αλαπηχζζνληαη, ηελ
αιιεινζπκπιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε φιν ην θάζκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ αλζξψπηλν θχθιν
δσήο, ζπλεμεηάδνληαο ηνλ θύθιν εξγαζηώλ απφ πεξηζηαηηθά εζσηεξηθψλ αζζελψλ (καηεπηηθά,
ρεηξνπξγηθά θιπ) θαη απφ πεξηζηαηηθά εμσηεξηθψλ αζζελψλ (δηαγλσζηηθά ηκήκαηα θαη εμσηεξηθά
ηαηξεία), ν νπνίνο ζηηο παξνπζηαδφκελεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο είρε σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ, 2011
Δζσηεξηθνί
Δμσηεξηθνί
πειάηεο
πειάηεο
Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο)

17.304.899,06

3.502.125,76

ύλνιν
20.807.024,82

Πνζά ζε επξώ

Δζσηεξηθνί
πειάηεο
Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο)

318.314,28

31ε Γεθεκβξίνπ, 2010
Δμσηεξηθνί
πειάηεο
45.529,52

ύλνιν
363.843,80
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23. Έμνδα θαη’ είδνο
Σα έμνδα θαη΄ είδνο ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011
Κφζηνο αλαισζέλησλ απνζεκάησλ
Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ

2010

4.612.409,84

573.756,78

14.244.669,66

2.601.157,48

Ακνηβέο & έμνδα ηαηξψλ

6.070.951,95

386.995,35

Ακνηβέο & έμνδα ινηπψλ ηξίησλ

2.770.389,48

645.778,70

Παξνρέο ηξίησλ (ηειεπηθνηλσλίεο, ελνίθηα, αζθάιηζηξα, ι/ζκνί θνηλήο σθέιεηαο θ.α.)

1.007.754,56

158.467,45

Δπηζθεπέο & ζπληεξήζεηο

113.426,22

59.453,38

Φφξνη - ηέιε

186.378,67

98.658,78

Έμνδα πξνβνιήο & δηαθήκηζεο

131.071,01

181.285,55

Γηάθνξα έμνδα

226.656,11

311.563,42

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα

6.855,36

11.340,40

Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

5.921,16

3.398,47

Απνζβέζεηο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο
ύλνιν

4.375.840,23
33.752.324,25

1.172.464,89
6.204.320,65

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαηαλέκνληαη ζηελ Καηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011
Κφζηνο Πσιήζεσλ

2010

30.185.398,95

2.055.661,77

Έμνδα δηαζέζεσο

1.256.863,84

240.310,09

Έμνδα δηνηθήζεσο

1.930.100,57

817.178,42

379.960,89

3.091.170,37

Άιια έμνδα
ύλνιν

33.752.324,25

6.204.320,65

Δηδηθφηεξα, νη ακνηβέο θαη ηα έμνδα ηνπ κηζζνδνηνχκελνπ πξνζσπηθνχ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Κφζηνο ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο εξγαδνκέλσλ (εκ. 18, ΓΛΠ 19)

2011

2010

10.555.977,80

1.991.786,33

3.345.391,75

513.335,91

34.828,11

57.126,24

308.472,00

38.909,00

14.244.669,66

2.601.157,48

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο:

474

540

Μέζνο όξνο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο:

506

71

ύλνιν
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24. Άιια έζνδα
Σα άιια έζνδα ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2010 έρνπλ σο εμήο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
Έζνδα απφ κηζζσηηθά δηθαηψκαηα

2011

2010

0,00

1.660.000,00

Έζνδα απφ πξνκήζεηεο

602.571,47

0,00

Λνηπά έζνδα απφ παξεπφκελεο ππεξεζίεο

143.997,11

705,08

Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο εμφδσλ

185.663,48

31.578,19

Έζνδα απφ εθκηζζψζεηο

340.664,00

16.500,00

66,47

93,08

0,00

1.660,32

1.272.962,53

1.710.536,67

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα
Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
ύλνιν

25. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό)
Σν θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο Δηαηξίαο αλαιχεηαη σο εμήο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011

2010

Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

-3.164.096,30

-122.406,90

Σφθνη θαη ζπλαθή έζνδα

13.466,43

75.557,86

-3.150.629,87

-46.849,04

ύλνιν

26. Φόξνο Δηζνδήκαηνο
Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ εθάζηνηε
ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο, βάζεη ηεο ηξέρνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο (2011: 20% θαη
2010:24%).
Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ησλ κε
εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πξνβιέςεηο θαη δαπάλεο κε αλαγλσξηδφκελεο
απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία.
Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή
νη δεκίεο πνπ δειψλνληαη παξακέλνπλ πξνζσξηλά εθθξεκείο έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο εμεηάζνπλ
ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο θαη νξηζηηθνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο.
Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ θνξνινγηθφ ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ
αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ.
Γηα ηε ρξήζε 2011 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 §5 ηνπ Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε
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εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο 2011.
Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο,
απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ζ αλάιπζε ηνπ θφξνπ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ ζε ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελν έρεη σο
αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο
Γηαθνξέο θφξσλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ (Πεξαίσζε N. 3888/2010)
Φόξνο [(έζνδν) / έμνδν] ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ

2011

2010

0,00

0,00

-2.625.342,86

-799.906,49

0,00

1.423,85

-2.625.342,86

-798.482,64

Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ – βάζεη ηνπ ηξέρνληνο
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή – θαη ηνπ θφξνπ πνπ ηειηθψο θαηαινγίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο
έρεη σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011

2010

-14.822.966,77

-4.176.789,22

20%

24%

-2.964.593,35

-1.002.429,41

339.250,49

42.541,63

Δπίδξαζε πξνζαξκνγήο αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ιφγσ κεηαβνιήο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ

0,00

159.981,29

Γηαθνξέο θφξσλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ (Πεξαίσζε N. 388/2010)

0,00

1.423,85

339.250,49

203.946,77

-2.625.342,86

-798.482,64

Απνηειέζκαηα (Εεκίεο) πξν θόξσλ
πληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο
Αλαινγνύλ θόξνο εηζνδήκαηνο, βάζεη ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή
Δπηδξάζεηο ζην θόξν εηζνδήκαηνο
Δπίδξαζε ιφγσ δαπαλψλ πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε

ύλνιν επηδξάζεσλ ζην θόξν εηζνδήκαηνο
Φόξνο [(έζνδν) / έμνδν] ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ

27. Κέξδε / (Εεκίεο) θαηά κεηνρή
Σα βαζηθά θέξδε / (δεκίεο) αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ κε ηνλ
ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο,
(εμαηξνπκέλσλ ηπρφλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ), θαη ππνινγίζηεθαλ σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011

2010

-7.296.496,67

-2.957.475,29

ηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία

49.944.110

8.186.925

Βαζηθά Κέξδε/ (δεκηέο) θαηά κεηνρή, ζε επξώ

-0,1461

-0,3612

πλνιηθά εηζνδήκαηα
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28. πλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε
Σα ζπλδεδεκέλα κέξε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, αθνξνχλ ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο
(κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιια βαζηθά Γηεπζπληηθά ηειέρε).
Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο
αγνξάο.
Οη ακνηβέο θαη έμνδα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνξνχλ ζηηο πάζεο θχζεσο ακνηβέο θαη
έμνδα απφ ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηελ Δηαηξεία σο ηαηξνί θαη δελ πεξηιακβάλνπλ
ακνηβέο γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Οη ακνηβέο θαη έμνδα ησλ βαζηθψλ Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πεξηιακβάλνπλ πάζεο θχζεσο ακνηβέο θαη
έμνδα πξνο απηά, φπσο κηζζνί, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη παξεπφκελεο παξνρέο.
Σα ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ αλαθέξνληαη ζηηο σο άλσ ζπλαιιαγέο.
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011

2010

Ακνηβέο θαη έμνδα κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

175.864,49

0,00

Ακνηβέο θαη έμνδα βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ

549.939,01

427.764,50

Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ,
2011
Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε
Απαηηήζεηο απφ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Τπνρξεψζεηο ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε
Τπνρξεψζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

2010

66.500,00

0,00

101.430,95

0,00

0,00

0,00

120.373,27

0,00

29. Γεζκεύζεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
(α) Παξαρσξεζείζεο εγγπήζεηο
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο λα πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο
δξαζηεξηφηεηαο.
(β) Δπίδηθεο ππνζέζεηο
Ζ Δηαηξεία δελ εκπιέθεηαη ζε επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή
δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ νη νπνίεο λα έρνπλ ή λα ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία.
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30. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
Ζ Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηε ρξήζε 2010 ζηελ πεξαίσζε ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ κέρξη ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2009, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3888/2010, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ πξφζζεηεο
θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ 1.423,85 (βι. ζρ. θαη εκείωζε 26)
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2010. Γελ αλακέλεηαη λα
πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηελ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε.
Γηα ηε ρξήζε 2011 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 §5 ηνπ Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε
εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο 2011. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
31. Μεηάβαζε ζηα Γ.Π.Υ.Α.
Αθνινχζσο παξαζέηνπκε ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο απφ ηε κεηάβαζε ζηα Γ.Π.Υ.Α.:

31.1 Πξνζαξκνγέο ηεο Καζαξήο Θέζεο Έλαξμεο Πεξηόδνπ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη 1εο Ηαλνπαξίνπ
2011
(ή Ηζνδύλακα 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 31ε Γεθεκβξίνπ 2010) κεηαμύ ησλ Δ.Λ.Π. θαη ησλ Γ.Π.Υ.Α.
Πνζά ζε επξώ

1.1.2011
ή Ηζνδύλακα ηελ
31.12.2010

1.1.2009
ή Ηζνδύλακα ηελ
31.12.2010

41.563.242,15

42.482.511,22

0,00

-4.096.675,80

3.388.186,97

75.246,38

-12.922.736,62

-9.773.950,26

-34.339,93

-2.153,25

1.277.737,37

477.830,88

ύλνιν πξνζαξκνγώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.

-8.291.152,21

-13.319.702,05

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο, ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.

33.272.089,94

29.162.809,17

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ,
όπσο είρε πξνγελέζηεξα απεηθνληζηεί, ζύκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π.
Πξνζαξκνγέο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.
Αλαθαηάηαμε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ εμνθιήζεθε κέρξη ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο
Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ ζηελ σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ
Γηαγξαθή εμφδσλ ίδξπζεο & πξψηεο εγθαηάζηαζεο θαη ινηπψλ εμφδσλ πνιπεηνχο
απφζβεζεο
Μεηαβνιή ζηελ πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο
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31.2 πκθσλία ηνπ Ηζνινγηζκνύ Μεηάβαζεο ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 2010
(ή Ηζνδύλακα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009) κεηαμύ Δ.Λ.Π. θαη Γ.Π.Υ.Α.
Σα δεδνκέλα ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 (φπσο είραλ πξνγελέζηεξα δεκνζηεπζεί
ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα) θαη ηνπ Ηζνινγηζκνχ Μεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α., έρνπλ σο
αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

Ηζνινγηζκόο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ

2009 (Γ.Π.Υ.Α.)

Αλακνξθώζεηο

Αλαθαηαηάμεηο

2009 (Δ.Λ.Π.)

52.644.718,85

3.270,42

704.851,57

51.936.596,86

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

833,24

-9.701.974,30

-5.719.556,97

15.422.364,51

477.830,88

477.830,88

0,00

0,00

5.370,00

0,00

0,00

5.370,00

53.128.752,97

-9.220.873,00

-5.014.705,40

67.364.331,37

Απνζέκαηα

0,00

0,00

0,00

0,00

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

0,00

0,00

0,00

0,00

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

5.106.272,74

0,00

880.029,60

4.226.243,14

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

8.705.343,41

0,00

0,00

8.705.343,41

13.811.616,15

0,00

880.029,60

12.931.586,55

66.940.369,12

-9.220.873,00

-4.134.675,80

80.295.917,92

36.808.924,20

0,00

-4.096.675,80

40.905.600,00

1.700.000,00

0,00

0,00

1.700.000,00

Αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Τπέξ ην άξηην
Άιια απνζεκαηηθά

-475.853,60

-475.853,60

0,00

0,00

-8.870.261,43

-8.747.172,65

0,00

-123.088,78

29.162.809,17

-9.223.026,25

-4.096.675,80

42.482.511,22

36.155.000,00

0,00

-38.000,00

36.193.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.758,00

2.153,25

0,00

10.604,75

0,00

0,00

0,00

0,00

36.167.758,00

2.153,25

-38.000,00

36.203.604,75

1.213.456,31

0,00

0,00

1.213.456,31

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

0,00

0,00

0,00

0,00

Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ

0,00

0,00

0,00

0,00

Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα ηξαπεδψλ
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο

Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

0,00

0,00

0,00

0,00

396.345,64

0,00

0,00

396.345,64

1.609.801,95

0,00

0,00

1.609.801,95

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

37.777.559,95

2.153,25

-38.000,00

37.813.406,70

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

66.940.369,12

-9.220.873,00

-4.134.675,80

80.295.917,92

Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
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31. 3 πκθσλία ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010 κεηαμύ Δ.Λ.Π. θαη Γ.Π.Υ.Α.
Σα δεδνκέλα ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010 φπσο είραλ πξνγελέζηεξα δεκνζηεπζεί
ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηνπ Ηζνινγηζκνχ Μεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α., έρνπλ σο
αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

Ηζνινγηζκόο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ

2010 (Γ.Π.Υ.Α.)

Αλακνξθώζεηο

Αλαθαηαηάμεηο

2010 (Δ.Λ.Π.)

83.040.282,17

99.298,03

5.963.932,85

76.977.051,29

470.653,58

-9.525.447,68

-7.359.102,86

17.355.204,12

1.277.737,37

1.277.737,37

0,00

0,00

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

22.616,25

0,00

0,00

22.616,25

84.811.289,37

-8.148.412,28

-1.395.170,01

94.354.871,66

Απνζέκαηα

798.610,69

0,00

0,00

798.610,69

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

528.751,02

0,00

0,00

528.751,02

14.133.858,80

0,00

1.357.170,01

12.776.688,79

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

1.907.482,50

0,00

0,00

1.907.482,50

17.368.703,01

0,00

1.357.170,01

16.011.533,00

102.179.992,38

-8.148.412,28

-38.000,00

110.366.404,66

42.909.640,00

0,00

0,00

42.909.640,00

3.128.728,00

0,00

0,00

3.128.728,00

-517.710,05

-517.710,05

0,00

0,00

-12.248.568,01

-7.773.442,16

0,00

-4.475.125,85

33.272.089,94

-8.291.152,21

0,00

41.563.242,15

49.962.000,37

0,00

-38.000,00

50.000.000,37

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

80.847,00

80.847,00

0,00

0,00

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο

51.667,00

34.339,93

0,00

17.327,07

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

67.000,00

0,00

0,00

67.000,00

50.161.514,37

115.186,93

-38.000,00

50.084.327,44

14.312.772,18

0,00

0,00

14.312.772,18

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Τπεξ ην άξηην
Άιια απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα ηξαπεδψλ

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ
Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

750.000,00

27.553,00

27.553,00

0,00

0,00

3.656.062,89

0,00

0,00

3.656.062,89

18.746.388,07

27.553,00

0,00

18.718.835,07

68.907.902,44

142.739,93

-38.000,00

68.803.162,51

102.179.992,38

-8.148.412,28

-38.000,00

110.366.404,66
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31.4 πκθσλία ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 κεηαμύ Δ.Λ.Π. θαη Γ.Π.Υ.Α.
Σα δεδνκέλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 (φπσο είραλ
πξνγελέζηεξα δεκνζηεπζεί ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα) θαη απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη
ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., έρνπλ σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο

2010 (Γ.Π.Υ.Α.)

Αλακνξθώζεηο

Αλαθαηαηάμεηο

Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο)

2010 (Δ.Λ.Π.)

363.843,80

0,00

0,00

363.843,80

-2.055.661,77

0,00

0,00

-2.055.661,77

-1.691.817,97

0,00

0,00

-1.691.817,97

1.710.536,67

-395,15

0,00

1.710.931,82

Έμνδα δηαζέζεσο

-240.310,09

0,00

0,00

-240.310,09

Έμνδα δηνηθήζεσο

-817.178,42

0,00

0,00

-817.178,42

-3.091.170,37

174.219,15

-83.790,48

-3.181.599,04

-4.129.940,18

173.824,00

-83.790,48

-4.219.973,70

Κφζηνο Πσιήζεσλ
Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)
Άιια έζνδα

Άιια έμνδα
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
(& θφξνη ινηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο)
Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

-46.849,04

0,00

0,00

-46.849,04

-4.176.789,22

173.824,00

-83.790,48

-4.266.822,74

798.482,64

799.906,49

83.790,48

-85.214,33

-3.378.306,58

973.730,49

0,00

-4.352.037,07

31. 5 πκθσλία ησλ Απνηειεζκάησλ κεηά από θόξνπο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 κεηαμύ ησλ Δ.Λ.Π. θαη ησλ Γ.Π.Υ.Α.
Πνζά ζε επξώ

Υξήζε 2010

Απνηειέζκαηα (δεκίεο) πξν θόξωλ

-4.266.822,74

κείνλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θόξνη κε ελζωκαηωκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο
Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκίεο) κεηά από θόξνπο, όπσο είραλ πξνγελέζηεξα απεηθνληζηεί, ζύκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π.

-85.214,33
-4.352.037,07

Πξνζαξκνγέο ησλ απνηειεζκάησλ κεηά από θόξνπο, ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.
Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ ζηελ σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ

3.312.940,59

Γηαγξαθή εμφδσλ ίδξπζεο & πξψηεο εγθαηάζηαζεο (πνιπεηνχο απφζβεζεο)

-3.106.929,91

Μεηαβνιή ζηελ πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία

-32.186,68

Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο

799.906,49

ύλνιν πξνζαξκνγώλ ησλ απνηειεζκάησλ, ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.
Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκίεο) κεηά από θόξνπο, ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.

973.730,49
-3.378.306,58
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32. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνύ
Ζ Δηαηξεία πξνρψξεζε εληφο ηνπ 2012 ζηελ ππνγξαθή ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε κεγάιεο
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαζψο θαη κε ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ).
Δπίζεο πξνέβε ζε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο απφ Δηδηθή ζε Μηθηή Υεηξνπξγηθή Κιηληθή.
Σελ 12ε Απξηιίνπ 2012 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηφπηλ δνζείζαο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 24.05.2011,απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο εηαηξίαο θαηά €3εθαη.

Παιαηό Φάιεξν, 30ε Απξηιίνπ 2012
Γηα ηελ
«ΡΔΑ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ - ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ -ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ - ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ -ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ
ΚΛΗΝΗΚΖ A.E.»
Ο Πξόεδξνο

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ζ Οηθνλνκηθή Γηεπζύληξηα

Ο Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ

Σζαιίθεο Θ. Δπζηάζηνο

Βξπώλεο Θ. Κνζκάο

Σακπνπξάθε Καιιηόπε

Πνπιάθνο Κ. ππξίδσλ

ΑΔ 520593/2007

ΑΔ 119120/2007

ΑΒ007561/2006

Π364503/1992

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

ΑΡ. Α' ΣΑΞΖ 0069880
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ΡΔΑ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ – ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ – ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ – ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ – ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΡΔΑ ΜΑΣΔΡΝΗΣΤ ΥΟΠΗΣΑΛ Α.Δ.
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008)
ΔΓΡΑ: Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ, (Λ. πγγξνχ 383 θαη Πεληέιεο 17)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΜΔΥΡΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

(Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ Κ.Ν. 2190/20, άξζξν 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΠXA)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΡΔΑ ΜΑΣΔΡΝΗΣΤ ΥΟΠΗΣΑΛ Α.Δ.
πληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο εηαηξείαο, φπνπ αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
θαζψο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή.
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
Αξκφδηα Δπνπηηθή Αξρή:

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο Δηαηξείαο:
χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ:

Ζκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ εηεζίσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο):
Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο:
Διεγθηηθή Δηαηξία:
Σχπνο Έθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηψλ:

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο,
Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ,
Γ/λζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ & Πίζηεσο
http://www.reamaternity.gr
Πξόεδξνο Γ.. : Δπζηάζηνο Σζαιίθεο,
Αληηπξόεδξνο Γ.. : ηαχξνο Φσηφπνπινο,
Γ.λσλ ύκβνπινο : Νηθφιανο Λνΐζηνο,
Κνζκάο Βξπψλεο,
Μέιε Γ.. : Γεψξγηνο Γεσξγφπνπινο,
Δπγελία Κνπξάθνπ, ππξίδσλ Μαληδνπξάλεο
Υξήζηνο Βαιαθψζηαο, Γεκήηξηνο Καθαιέηξεο
Θεφδσξνο Μνπζηαθαξηάο,
Παληειήο Βαιζακφπνπινο

30ε Απξηιίνπ 2012
Κσλζηαληίλνο Μ. Λψινο - Α.Μ. .Ο.Δ.Λ.13821
.Ο.Λ. α.ε.ν.ε. - Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 125
Με ζχκθσλε γλψκε

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
31.12.2011

31.12.2010

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

87.235.123,89
145.779,92
5.522.696,48
931.551,96
1.909.193,74
7.807.820,27
103.552.166,26

83.040.282,17
470.653,58
1.300.353,62
798.610,69
528.751,02
16.041.341,30
102.179.992,38

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (α)

52.727.073,00
-24.330.681,97
28.396.391,03

42.909.640,00
-9.637.550,06
33.272.089,94

53.852.214,43
8.099.842,09
13.203.718,71
75.155.775,23
103.552.166,26

50.161.514,37
777.553,00
17.968.835,07
68.907.902,44
102.179.992,38

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β)
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β)

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΩΝ ΣΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΔΝΑΡΞΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ
ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ (Δ.Λ.Π.)
ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΗΔΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)
Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
1.1.2011
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, όπσο είρε πξνγελέζηεξα απεηθνληζηεί,
ζύκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π.
41.563.242,15
Πξνζαξκνγέο ηωλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ ζύκθωλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.
Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ ζηελ σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ
θαη άπισλ παγίσλ
3.388.186,97
Γηαγξαθή εμφδσλ ίδξπζεο & πξψηεο εγθαηάζηαζεο
θαη ινηπψλ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο
-12.922.736,62
Μεηαβνιή ζηελ πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ,
ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
-34.339,93
Αλαθαηάηαμε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ εμνθιήζεθε
κέρξη ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο
0,00
Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο
1.277.737,37
ύλνιν πξνζαξκνγώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ, ζύκθωλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.
-8.291.152,21
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο,
ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.
33.272.089,94

1.1.2010
42.482.511,22

75.246,38
-9.773.950,26
-2.153,25
-4.096.675,80
477.830,88
-13.319.702,05
29.162.809,17

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Κχθινο εξγαζηψλ
Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (Α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Α) + (Β)

01.01 31.12.2011
20.807.024,82
-9.378.374,13

01.01 31.12.2010
363.843,80
-1.691.817,97

-11.672.336,90
-14.822.966,77
-12.197.623,91

-4.129.940,18
-4.176.789,22
-3.378.306,58

0,00

0,00

-12.197.623,91

-3.378.306,58

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)
Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €)

-0,1461
0,0000

-0,3612
0,0000

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ

-7.296.496,67

-2.957.475,29

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεσο
(01.01.2011 θαη 01.01.2010 αληίζηνηρα)
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο
Αχμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεσο
(31.12.2011 θαη 31.12.2010 αληίζηνηρα)

31.12.2011

31.12.2010

33.272.089,94

29.162.809,17

-12.197.623,91
7.321.925,00

-3.378.306,58
7.487.587,35

28.396.391,03

33.272.089,94

01.01 31.12.2011

01.01 31.12.2010

-14.822.966,77

-4.176.789,22

4.375.840,23
226.276,00
3.150.629,87

1.172.464,89
38.909,00
46.849,04

-132.941,27
7.415.689,30
-150.961,22

-798.610,69
-12.751.067,26
11.684.989,51

-3.073.410,71
0,00
-3.011.844,57

0,00
-343.346,92
-5.126.601,65

-12.365.144,68
13.466,43
-12.351.678,25

-23.791.404,85
75.557,86
-23.715.846,99

7.321.925,00
10.814.266,15
-27.553,00
18.108.638,15

7.487.587,36
14.557.000,37
0,00
22.044.587,73

2.745.115,33

-6.797.860,91

1.907.482,50
4.652.597,83

8.705.343,41
1.907.482,50

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ
Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο / (πιεξσκέο) απφ αχμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ)
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
1. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 θαιχπηνληαη απφ ην ΓΠΥΠ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ
Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο», σο νη πξψηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη κε βάζε
ηα Γ.Π.Υ.Α. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ δεκνζηεπζεί κέρξη θαη ηελ 31.12.2010 κε βάζε ηα Λνγηζηηθά
Πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Δ.Λ.Π.) (ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 42α έσο θαη 43γ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920). Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε Μεηάβαζε ζηα Γ.Π.Υ.Α. παξαηίζεληαη ζηε
εκείσζε 31 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
2. Αλαθνξά ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ γίλεηαη ζηε εκείσζε30 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
3. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο αλήιζε ζε 474 άηνκα
θαη ζε 540 άηνκα αληίζηνηρα.
4. Οη πάζεο θχζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο θαη εθξνέο) ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαζψο θαη ηα ππφινηπα
ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξ είαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο κε ηα
ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24, παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα
:

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε:
α) Δηζξνέο
β) Δθξνέο
γ) Απαηηήζεηο
δ) Τπνρξεψζεηο
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο
ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
δ) Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

Πνζά ζε €
0,00
0,00
0,00
0,00
725.803,50
167.930,95
120.373,27

Π. Φάιεξν, 30ε Απξηιίνπ 2012
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Σζαιίθεο Θ. Δπζηάζηνο

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
Βξπώλεο Θ. Κνζκάο

ΑΓΣ: ΑΔ 520593/2007

ΑΓΣ: ΑΔ 119120/2007

Ζ Γηεπζύληξηα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Σακπνπξάθε Γ. Καιιηόπε
ΑΓΣ: ΑΒ 007561/2006

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ
Πνπιάθνο Κ. ππξίδσλ
ΑΓΣ: Π 364503/1992
ΑΡ. Α' ΣΑΞΖ 0069880
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