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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
Προς την τακτική γενική συνέλευση των μέτοχων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/131/12/2017 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα

2016

1.959.096,12
1.915.887,37
43.208,75

1.912.823,03
1.722.371,41
190.451,62

-77,31%

1,45

3.800,00

-99,96%

-258.345,00

-256.618,91

0,67%

Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό
ποσό)
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Άλλα έξοδα και ζημιές
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων

3.750,00
71.372,91

-

2,42%
11,24%

-

-11.801,69

-260.239,05

-95,47%

-151.813,58

-322.606,34

-52,94%

Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι

μεταβολή %

2017

222,55

15,82

1306,76%

-89.039,95

-115.795,64

-23,11%

Αποτέλεσμα προ φόρων

-240.630,98

-438.386,16

-45,11%

Φόροι εισοδήματος

-240.630,98

-438.386,16

-

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-45,11%

2. Οικονομική θέση της εταιρείας
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2017
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

555.492,76

Σύνολο ενεργητικού

7.875.940,11

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

7.320.447,35

Σύνολο ενεργητικού

7.875.940,11

31/12/2016
7,05%

535.668,84

6,55%

8.181.700,65
92,95%

7.646.031,81

93,45%

8.181.700,65

Οι παραπάνω αριθμοδείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε
κυκλοφορούντα και μη περιουσιακά στοιχεία.

3

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Καθαρή θέση

5.141.263,89

Σύνολο υποχρεώσεων

2.578.433,20

199,39%

5.458.068,20

210,87%

2.588.367,57

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων

2.578.433,20

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων

7.875.940,11

Καθαρή θέση

5.141.263,89

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων

7.875.940,11

32,74%

2.588.367,57

31,64%

8.181.700,65

65,28%

5.458.068,20

66,71%

8.181.700,65

Οι παραπάνω αριθμοδείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.
Καθαρή θέση

5.141.263,89

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

7.320.447,35

70,23%

5.458.068,20

71,38%

7.646.031,81

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της
εταιρείας από την Καθαρή Θέση.
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

555.492,76

47,35%

1.173.095,31

535.668,84

26,86%

1.994.367,57

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία των κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων.
Κεφάλαιο κινήσεως(*)
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

-617.602,55
555.492,76

111,18%

-1.458.698,73

272,31%

535.668,84

(*) Κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία – Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα των Κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών
κεφαλαίων (Καθαρής Θέσης και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).
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Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
31/12/2017
Αποτέλεσμα προ φόρων
Σύνολο εσόδων

-240.630,98

31/12/2016
-12,28%

1.959.320,12

-438.386,16

-22,87%

1.916.638,85

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με
τα συνολικά της έσοδα.
Αποτέλεσμα προ φόρων
Καθαρή θέση

-240.630,98

-4,68%

5.141.263,89

-438.386,16

-8,03%

5.458.068,20

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας.
Μικτά αποτελέσματα
Κύκλος εργασιών

43.208,75
1.959.096,12

2,21%

190.451,62

9,96%

1.912.823,03

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των
πωλήσεων της εταιρείας.
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Και κατά το έτος 2017 συνεχίστηκαν οι συνθήκες ύφεσης και δημοσιονομικής προσαρμογής για την
Ελληνική Οικονομία γεγονός που είχε περαιτέρω επίπτωση σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Οι
προβλέψεις για την μελλοντική πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας δεν μπορούν παρά
να είναι επηρεασμένες από το γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί. Η Διοίκηση της εταιρείας καταβάλλει
προσπάθεια ώστε να αυξηθεί περαιτέρω ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2018 και να επιστρέψει στην
κερδοφορία. Παράλληλα συζητούνται από τους μετόχους οι ενδεδειγμένες ενέργειες για την κάλυψη των
σωρευμένων ζημιών.
4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.
6. Κατεχόμενα χρεόγραφα και συμμετοχές
Η εταιρεία κατέχει χρεόγραφα και συμμετοχές ως εξής:
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Συμμετοχές
Ιατρικό Πολυδιαγνωστικό εργαστήριο Καρδίτσας
ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ
Σύνολο

Χρεόγραφα
EUROMEDICA ΑΕ
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Σύνολο

Αξία την
31.12.2017
242.550,00
605.910,00
848.460,00
Αξία την
31.12.2017
3.968,75
23.331,59
27.300,34

7. Ακίνητα της εταιρίας
Η εταιρεία κατέχει ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιεί και επέλεξε να τα εμφανίζει στην εύλογη αξία με
έλεγχο απομείωσης ως κατωτέρω:

Ακίνητο

ΟΙΚΟΠΕΔA-κλινικής (11.462τμ + 2.000,15 τμ) ΘΕΣΗ ΤΟΠΙ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Σύνολο

Εύλογη αξία
31.1.2017

96.115,64
6.353.884,36
6.450.000,00

8. Υποκαταστήματα εταιρείας
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.
9. Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα βασικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές
καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις. Οι κυριότερες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
της εταιρείας είναι οι εμπορικές και οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο (φόροι, εισφορές). Δεδομένης της
βραχυπρόθεσμης φύσεως των στοιχείων αυτών, η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην
οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι μη παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού τα οποία δημιουργούνται όταν η εταιρεία παρέχει προϊόντα ή
υπηρεσίες προς τους οφειλέτες. Στο τέλος κάθε χρήσεως διενεργείται έλεγχος απομείωσης για κάθε μία
απαίτηση χωριστά.
10. Διαχείριση κινδύνων

Κίνδυνος αγοράς
Η οικονομική ύφεση των τελευταίων επτά ετών σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων μείωσης των τιμών των
φαρμάκων και κυρίως την επιβολή των διατάξεων περί clawback και rebate επηρέασε σημαντικά τον κλάδο
της ιδιωτικής υγείας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) της ΕΛΣΤΑΤ, η
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συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια (2009-2014) παρουσιάζει διαχρονική
μείωση ενώ η συνολική ιδιωτική τρέχουσα δαπάνη υγείας καλύπτει το 1/3 περίπου του συνόλου των δαπανών
υγείας της χώρας (δημόσια και ιδιωτική δαπάνη). Αναγνωρίζοντας ότι οι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να
επηρεάσουν τη δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση, η Διοίκηση αναθεωρεί διαρκώς το
πρόγραμμα ενεργειών, με στόχο η Εταιρεία να διατηρήσει και να επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και
υποχρεώσεων είναι εκπεφρασμένο σε ευρώ.

Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των υλικών και λοιπών ιατρικών αναλωσίμων που χρησιμοποιεί
στην εκτέλεση ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται κυρίως με την ανάλογη
μεταβολή των τιμών πώλησης των αναλωθέντων κατά περίπτωση υλικών. Σημειώνεται ότι, με τη σύσταση και
λειτουργία του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και την εφαρμογή του Κλειστού
Ενοποιημένου Νοσηλίου (Κ.Ε.Ν.), ο κίνδυνος μεταβολής τιμών αυξάνεται σε σύγκριση με το παρελθόν.

Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές
ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.
Κατά την 31/12/2017 οι δανειακές υποχρεώσεις αφορούσαν δάνεια που χορήγησε ο Μέτοχος – Πρόεδρος του
Δ.Σ. με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύμανσης του επιτοκίου.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες,
καθώς επίσης και από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών
απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ο οποίος κίνδυνος μπορεί
να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την
ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, σε πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το
Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα.
Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Οι κύριες πηγές εσόδων της Εταιρείας είναι ασφαλιστικά ταμεία, ιδιώτες πελάτες και ασφαλιστικές εταιρείες. Η
Εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων της, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο
μέρος αυτών αφορούν απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταμεία (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και ασφαλιστικές εταιρείες. Ο
πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από τις απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές
εταιρείες θεωρείται σχετικά αυξημένος, λαμβανομένων υπ’ όψιν των επαναλαμβανόμενων περικοπών επί των
συνολικών εσόδων. Η εξασφάλιση των απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες διενεργείται μέσω της ευρείας
διασποράς της πελατειακής βάσης της Εταιρείας και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων κατά περίπτωση.
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Κίνδυνος ρευστότητας
Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων κεφαλαίων για
την εμπρόθεσμη ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, κρίνεται ως καθοριστικής
σημασίας παράγοντας για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της στο μέλλον.

11. Περιβαλλοντικά θέματα
Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Παρόλα αυτά
έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών όπως χαρτί πλαστικό
κλπ., που αναλώνονται στους χώρους της. Επίσης η Εταιρεία παραδίδει σε εξειδικευμένο συνεργάτη της τα
ιατρικά και φαρμακευτικά απόβλητα, ο οποίος φροντίζει για τη μεταφορά και διαχείριση αυτών.

12. Εργασιακά θέματα
Η εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη διασφάλιση ότι
διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις δεοντολογικές και διοικητικές απαιτήσεις, οι οποίες
είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι υποχρεώσεις του. Στους σκοπούς της
εταιρείας είναι η επιλογή ατόμων με ακεραιότητα χαρακτήρα και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης καθώς
και η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Το Προσωπικό αξιολογείται εσωτερικά για τους σκοπούς της εταιρείας
(απόδοση, επίδοση, φιλομάθεια, εργατικότητα, συμπεριφορά κ.λπ.), σύμφωνα με διαδικασίες που εφαρμόζει
η Διοίκηση. Επίσης η εταιρεία μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του Προσωπικού της
συμμετέχοντας σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετιζόμενα με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της. Τέλος η
εταιρεία είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται από τη
νομοθεσία στους χώρους εργασίας.
13. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός, που θα
μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.
Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως
2017.
Καρδίτσα, 31 Μαΐου 2018
Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Αλέξανδρος Καντερές
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε."

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε." (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου
2017 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής
μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η
ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε." κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές ή από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τις χρήσεις 2016 και 2017 και ως εκ τούτου τα
φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε
εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον
έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση
για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή
να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές
τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό
υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος
που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε
ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις
είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή
συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία "ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε." και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018

Απόστολος Θ. Πολύζος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14491

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός

Σημ.

6.1
6.1
6.1

31/12/2017

31/12/2016

6.450.000,00
0,27
8.790,96

6.666.413,33
0,27
5.449,87

6.458.791,23

6.671.863,47

6.095,84
6.095,84

15.708,06
15.708,06

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιπά

848.460,00
7.100,28

951.360,00
7.100,28

Σύνολο

855.560,28

958.460,28

7.320.447,35

7.646.031,81

688,39
32.799,76
1.319,11
34.807,26

1.328,31
36.996,65
2.283,13
40.608,09

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

116.433,63
135.542,04
27.300,34
1.756,96
239.652,53

327.873,23
120.267,05
8.420,34
2.006,95
36.493,18

Σύνολο

520.685,50

495.060,75

Σύνολο κυκλοφορούντων

555.492,76

535.668,84

7.875.940,11

8.181.700,65

Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και υλικά
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες
Σύνολο

Σύνολο Ενεργητικού

6.2
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπερ το άρτιο

Σημ.

31/12/2017

31/12/2016

845.339,00
891.261,00

845.339,00
891.261,00

1.736.600,00

1.736.600,00

246.000,00
7.010.854,66
-3.852.190,77
3.404.663,89

246.000,00
7.087.027,99
-3.611.559,79
3.721.468,20

5.141.263,89

5.458.068,20

141.743,02
14.500,00
156.243,02

120.764,88
14.500,00
135.264,88

8.1.1

0,00
1.405.337,89
1.405.337,89

594.000,00
0,00
594.000,00

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8

3.038,12
210.037,11
73.454,09
60.577,24
76.792,70
370.167,64
379.028,41

343.961,24
530.918,67
68.146,01
91.322,64
80.315,85
465.836,23
413.866,93

Σύνολο

1.173.095,31

1.994.367,57

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.578.433,20

2.588.367,57

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

7.875.940,11

8.181.700,65

Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποθεματικό εύλογης αξίας
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Λοιπά Μακροπρόθεσμα Δάνεια (εκτός τραπεζών)
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

7.1
7.2
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(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα

31/12/2017

31/12/2016

1.959.096,12
-1.915.887,37

1.912.823,03
-1.722.371,41

43.208,75

190.451,62

Άλλα έσοδα

9

1,45

3.800,00

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

9
9
9
9
9

-258.345,00
3.750,00
71.372,91
-11.801,69

-256.618,91
-260.239,05

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων

-151.813,58

-322.606,34

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων

222,55
-89.039,95
-240.630,98

15,82
-115.795,64
-438.386,16

-

-

-240.630,98

-438.386,16

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Άλλα έξοδα και ζημιές

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

8.2.4
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου
2017
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρία
α) Επωνυμία: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε.
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρία
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017
δ) Διεύθυνση της έδρας: Τέρμα Κουμουνδούρου, Τ.Κ. 63100, Καρδίτσα
ε) ΓΕ.ΜΗ.: 019090431000.
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρίας ως συνεχιζόμενης
δραστηριότητας
Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία εντόπισε τους ακόλουθους παράγοντες:
α) Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των € -3.623.459,77.
δ) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται σε € 1.173.095,31, έναντι
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού € 555.492,76.
Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να προβεί εντός της τρέχουσας χρήσεως σε μια σειρά ενεργειών
για την ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακή της αναδιάρθρωση μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται: (α) Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση, με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του
λειτουργικού κόστους και (β) Διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών από τους Μετόχους.
Η εταιρεία ήδη στη χρήση 2017 προχώρησε σε ολοσχερή αποπληρωμή των δανειακών της
υποχρεώσεων στις τράπεζες και έλαβε χρηματοδότηση από τον Μέτοχο και Πρόεδρο του ΔΣ με
ευνοϊκότερους όρους όσον αφορά στα επιτόκια αλλά και στον τρόπο αποπληρωμής του δανείου.
Ύστερα από τα προαναφερόμενα η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση, ώστε
να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, στο άμεσο μέλλον. Κατά
συνέπεια οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας
ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
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3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από
αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρμογή της.
3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η Εταιρία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία εκτός των ακινήτων καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα
κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του
περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:


Κτίρια και τεχνικά έργα: 50 έτη.



Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη.



Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιμη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ελέγχονται για απομείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν
την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης
αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
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Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην
παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου (πραγματικό επιτόκιο), το οποίο
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους
κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμούνται στην
εύλογη αξία τους, ως ακολούθως:
β.1) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμούνται στην αναπροσαρμοσμένη (εύλογη) αξία τους. Η
αναπροσαρμογή γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην αξία τους
και η εύλογη αξία εκτιμάται από επαγγελματίες εκτιμητές. Η αναπροσαρμογή γίνεται για κάθε διακεκριμένο
ακίνητο με προσαρμογή, τόσο της αξίας κτήσεως ή της προηγούμενης αναπροσαρμογής τους, όσο και των
σωρευμένων αποσβέσεων, ώστε η νέα λογιστική (αναπόσβεστη) αξία του πάγιου στοιχείου να ισούται με την
αναπροσαρμοσμένη αξία του. Οι διαφορές αναπροσαρμογής καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’
εξαίρεση, η μείωση της αξίας λόγω αναπροσαρμογής καταχωρίζεται στα αποτελέσματα, στον βαθμό που δεν
καλύπτεται από διαφορά αναπροσαρμογής των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις των ιδιοχρησιμοποιούμενων
ακινήτων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, υπολογίζονται επί των αναπροσαρμοσμένων αξιών με την
σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρία δεν αναμένει
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά
προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας
της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας,
μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές
μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση
τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους.
Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5
έτη.
Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης
ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.
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Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συμμετοχές
Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι
ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την
ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της
υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.
3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των
ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε
για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται
στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι
σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή
μέθοδο).
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που
η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το μεγαλύτερο από:


Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.



Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας
που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται
στα αποτελέσματα.
γ) Διαγραφή
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Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
3.1.4. Φόροι εισοδήματος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:


Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής
νομοθεσίας.



Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.



Τους λοιπούς μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την
Εταιρία.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Η Εταιρία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
3.1.5. Αποθέματα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη
χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη
τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η
ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται
στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».
3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής
του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την
δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
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Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως
και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας,
δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο
αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται
στα αποτελέσματα.
β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε
κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα
κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται
για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και
τα αντίστοιχα έξοδα.
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3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η Εταιρία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:


Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:


Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την
κυριότητά τους.



Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.



Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.



Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης.



Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:


Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή
μέθοδο.



Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.



Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν
ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας.
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά,
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες
συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.
Στη χρήση 2017 η εταιρεία αποφάσισε, δοθέντος ότι παρέχεται η ευχέρεια από το ν. 4410/2016 με τον
οποίο καταργήθηκε η παράγραφος 3 περίπτωση β του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, την παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Μετά την αναδρομική εφαρμογή της νέας λογιστικής πολιτικής, τα κονδύλια
του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016 αντίστοιχα διαμορφώνονται ως εξής:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΑ ΔΠΧΑ
31/12/2016

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
Ν. 4308/2014
31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα

6.666.029,04

6.666.413,33

8.261,67

0,27

99.160,87

5.449,87

6.773.451,58

6.671.863,47

Λοιπά άυλα

4.323,43

15.708,06

Σύνολο

4.323,43

15.708,06

951.578,75

951.360,00

7.100,28

7.100,28

958.679,03

958.460,28

7.736.454,04

7.646.031,81

Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

Άυλα πάγια στοιχεία

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιπά
Σύνολο

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
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Αποθέματα
Εμπορεύματα

1.328,31

1.328,31

36.996,65

36.996,65

2.283,13

2.283,13

40.608,09

40.608,09

Εμπορικές απαιτήσεις

327.873,23

327.873,23

Λοιπές απαιτήσεις

120.267,05

120.267,05

8.201,59

8.420,34

Πρώτες ύλες και υλικά
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες
Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα

2.006,95

2.006,95

36.493,18

36.493,18

Σύνολο

494.842,00

495.060,75

Σύνολο κυκλοφορούντων

535.450,09

535.668,84

8.271.904,13

8.181.700,65

Κεφάλαιο

845.339,00

845.339,00

Υπερ το άρτιο

891.261,00

891.261,00

1.736.600,00

1.736.600,00

248.410,17

246.000,00

3.780.254,52

7.087.027,99

-2.439.922,76

-3.611.559,79

Σύνολο

1.588.741,93

3.721.468,20

Σύνολο καθαρής θέσης

3.325.341,93

5.458.068,20

120.764,88

120.764,88

14.500,00

14.500,00

135.264,88

135.264,88

594.000,00

594.000,00

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο Ενεργητικού

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια

Σύνολο

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποθεματικό εύλογης αξίας
Αποτελέσματα εις νέο

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

1.830.907,29

0,00

Σύνολο

2.424.907,29

594.000,00

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια

343.961,24

343.961,24

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

530.918,67

530.918,67

Εμπορικές υποχρεώσεις

68.146,01

68.146,01

Λοιποί φόροι και τέλη

93.122,64

91.322,64

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

80.315,85

80.315,85

Λοιπές υποχρεώσεις

856.058,69

465.836,23

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

413.866,93

413.866,93

Σύνολο

2.386.390,03

1.994.367,57

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.811.297,32

2.588.367,57

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

8.271.904,13

8.181.700,65

-

-

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κύκλος εργασιών

1.912.823,03

1.912.823,03

Κόστος πωλήσεων

-1.857.798,07

-1.722.371,41

55.024,96

190.451,62

3.800,00

3.800,00

-257.573,20

-256.618,91

-

-

Μικτό Αποτέλεσμα

Άλλα έσοδα

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

-656,25

-

Άλλα έξοδα και ζημιές

-324.806,42

-260.239,05

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων

-524.210,91

-322.606,34

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

15,82

15,82

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-115.795,64

-115.795,64

Αποτέλεσμα προ φόρων

-639.990,73

-438.386,16

39.550,47

-

-600.440,25

-438.386,16

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές
αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.
3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2017 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού
Στον λογαριασμό «Λοιπά Μακροπρόθεσμα Δάνεια (εκτός τραπεζών)» περιλαμβάνεται το
μακροπρόθεσμο τμήμα € 1.405.337,89 υποχρεώσεων προς τον Μέτοχο-Πρόεδρο του ΔΣ. Το αντίστοιχο
βραχυπρόθεσμο τμήμα € 210.037,11 περιλαμβάνεται στον λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
«Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων».

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων
στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

Γήπεδα Οικόπεδα

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Κτίρια

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

75.000,00

7.012.000,00

31.009,29

467.385,14

-

-

-

75.000,00

7.012.000,00

31.009,29

470.300,69

280.346,67

31.009,02

460.368,90

2.915,55

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

-

140.240,00

-

4.481,92
-

0,00

420.586,67

31.009,02

464.850,82

75.000,00

6.591.413,33

0,27

5.449,87

Αξία κτήσεως
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Υπόλοιπο 1.1.2017

75.000,00

7.012.000,00

31.009,29

-

-

-

-

-

-

-

Επανεκτίμηση ακινήτων

21.115,64

-105.746,69

Υπόλοιπο 31.12.2017

96.115,64

6.906.253,31

31.009,29

477.407,55

420.586,67

31.009,02

464.850,82

Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

470.300,69
7.106,86

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017

-

Αποσβέσεις περιόδου

-

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Επανεκτίμηση ακινήτων
Υπόλοιπο 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

140.240,00

-8.457,72

-

3.765,77

-

-

0,00

552.368,95

31.009,02

468.616,59

96.115,64

6.353.884,36

0,27

8.790,96

Η εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων προσδιορίστηκε από πιστοποιημένο εκτιμητή. Η
λογιστική αξία των στοιχείων αυτών που θα καταχωριζόταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν
είχαν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους, ανέρχεται σε € 294.989,10.
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι σημαντικές υποθέσεις και οι τεχνικές αποτιμήσεως των
εύλογων αξιών.
Πίνακας σημαντικών υποθέσεων και τεχνικές αποτιμήσεως
Ακίνητο
Αγροτεμάχιο στη θέση "ΤΟΠΙ" στην
Καρδίτσα επί του οποίου έχει
ανεγερθεί το κτίριο της κλινικής
Διόροφο κτίριο κλινικής με υπόγειο
στη θέση "ΤΟΠΙ" στην Καρδίτσα

Εύλογη Αξία

Μέθοδος εκτιμήσεως

Μέθοδος Ελεύθερων ταμειακών ροών προς την
96.115,64 επιχείρηση (FCFF) σε συνδυασμό με τη Μέθοδο
Πολλαπλασιαστών (EBITA multiplier). Για το
θεωρητικό διαχωρισμό της προκύπτουσας εύλογης
αξίας προσδιορίζεται ξεχωριστά η εύλογη αξία της
γης και το αποσβέσιμο κόστος αντικατάστασης
των κτιρίων.

6.353.884,36

Συνολική αξία εκτίμησης

6.450.000,00

Με βάση μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή αναπροσαρμόστηκε η αξία των ακινήτων της Εταιρείας κατά
το ποσό των € -76.173,33 και η σχετική διαφορά αναπροσαρμογής, καταχωρίστηκε στο λογαριασμό των
ιδίων κεφαλαίων «Αποθεματικό εύλογης αξίας», ο οποίος παρουσίασε την ακόλουθη κίνηση εντός της
χρήσεως 2017:
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Διαφορές αναπροσαρμογής ακινήτων

Αξία σε €

Υπόλοιπο 1/1/2017
Αναπροσαρμογή γηπέδων-οικοπέδων στην εύλογη αξία
Αναπροσαρμογή κτιρίων στην εύλογη αξία

7.087.027,99
21.115,64
-97.288,97

Υπόλοιπα 31/12/2017

7.010.854,66

6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρία επέλεξε να συνεχίσει να εμφανίζει στον Ισολογισμό τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που
αποκτήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους. Σχετική δυνατότητα παρέχεται
από το Νόμο (άρθρο 37).
Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016

Έξοδα μελετών

90.122,18

Λογισμικά
προγράμματα
8.476,08

Προσθήκες περιόδου

-

0,00

Μειώσεις περιόδου

-

-

Υπόλοιπο 31.12.2016

90.122,18

8.476,08

66.401,96

6.876,02

9.012,22

600,00

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

-

-

Υπόλοιπο 31.12.2016

75.414,18

7.476,02

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

14.708,00

1.000,06

90.122,18

8.476,08

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου

-

0,00

Μειώσεις περιόδου

-

-

Υπόλοιπο 31.12.2017

90.122,18

8.476,08

75.414,18

7.476,02

9.012,22

600,00

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

-

-

84.426,40

8.076,02

5.695,78

400,06

7. Προβλέψεις
7.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
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Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την μελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράτε και απεικονίζεται με
βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία
των οικονομικών καταστάσεων, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο
χρόνο καταβολής του. Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών
εσόδων με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται
στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως μειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική
υποχρέωση.
Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως:

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσεως
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως

Κατά την
31/12/2017
120.764,88
0,00
20.978,14
141.743,02

Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της που αποχωρεί λόγω
συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητη
εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών.
7.2 Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις, ποσού € 14.500,00 αφορούν σχηματισμένες προβλέψεις για την κάλυψη των
πρόσθετων φόρων που πιθανώς θα προκύψουν κατά το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά
χρήσεων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές

8. Υποχρεώσεις
8.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
8.1.1 Λοιπά Μακροπρόθεσμα Δάνεια (εκτός τραπεζών)
Τα λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια (εκτός τραπεζών) αφορούν σε δάνειο που χορήγησε στην εταιρεία ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. με βάση την από 1/9/2017 δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτού και της εταιρείας. Το
συνολικό ποσό τη σύμβασης ανήλθε σε € 1.600.000,00 το οποίο θα αποπληρωθεί σε 90 τοκοχρεωλυτικές
δόσεις των 20.000,00 € η κάθε μία, πληρωτέων από την 31.1.2018 έως την 30.6.2025. Το επιτόκιο
καθορίσθηκε σε 3% ετησίως. Στην κλειόμενη χρήση καταχωρήθηκαν τόκοι συνολικού ποσού € 15.375,00.
8.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
8.2.1 Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια
Το υπόλοιπο της 31.12.2017 των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων € 3.038,12 αφορά σε
υποχρέωση προς τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.
8.2.2 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
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Το υπόλοιπο της 31.12.2017 του βραχυπρόθεσμου μέρους μακροπρόθεσμων δανείων αξίας €
210.037,11 αφορά το κεφάλαιο του δανείου το οποίο θα πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις στην επόμενη χρήση
2018 καθώς και τους τόκους της περιόδου 1/9/2017-31/12/2017.
8.2.3 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2017
48.958,59
24.495,50
73.454,09

31/12/2016
46.611,70
21.534,31
68.146,01

8.2.4 Φόρος εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος (καταβλητέος) προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή του λογιστικού
αποτελέσματος με τις μη εκπιπτόμενες στην φορολογία εισοδήματος δαπάνες. Οι δηλώσεις φόρου
εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που
δηλώνονται παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές
δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρίας και οριστικοποιηθούν οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι
φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον φορολογικό συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη
χρήση που αφορούν.
Η απαίτηση από φόρο εισοδήματος την 31.12.2017, αξίας ευρώ 135.533,36, αναλύεται ως εξής:
Φόρος εισοδήματος χρήσης 2017

0,00

μείον: παρακρατηθέντες φόροι
μείον: προκαταβολή προηγούμενης χρήσεως 2016
πλέον: λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι (τέλος επιτηδεύματος)
Απαίτηση στον ισολογισμό της 31.12.2017

135.533,36
0,00
0,00
135.533,36

8.2.5 Λοιποί φόροι-τέλη
Οι υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους και τέλη ανέρχονται την 31.12.2017 σε ευρώ 60.577,24 και
αναλύονται στο κατωτέρω πίνακα:
Λοιποί φόροι - τέλη
ΦΠΑ
ΦΜΥ & εισφορά αλληλεγγύης
Φόρος από επιχειρηματική δραστηριότητα
ΕΝΦΙΑ
Σύνολο

31/12/2017
40.137,81
11.753,64
6.083,04
2.602,75
60.577,24

31/12/2016
40.896,64
44.209,18
6.216,82
0,00
91.322,64

8.2.6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί
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Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχονται την 31.12.2017 σε ευρώ 76.792,70 και
αναλύονται στο κατωτέρω πίνακα:

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΙΚΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ
ΤΣΑΥ
Σύνολο

31/12/2017
63.852,15
3.229,99
9.710,56
76.792,70

31/12/2016
60.615,19
9.990,10
9.710,56
80.315,85

8.2.7 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

31/12/2017
309.798,71
60.368,93
370.167,64

31/12/2016
405.736,73
60.099,50
465.836,23

8.2.8 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα ποσού € 379.028,41 αφορούν στο clawback του Β’ εξαμήνου 2017 το
οποίο κοινοποιήθηκε στην εταιρεία στην επόμενη χρήση 2018.

9. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έξοδα Διοίκησης
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις
Σύνολο

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό

31/12/2017
70.860,54
149.743,76
11.862,07
4.900,49
20.978,14
258.345,00

31/12/2017

31/12/2016
68.819,35
169.019,37
12.591,48
6.188,71
0,00
256.618,91

31/12/2016

Αναστροφή απομείωσης μετοχών εισηγμένης εταιρείας

3.750,00

0,00

Σύνολο

3.750,00

0,00
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Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Έσοδα από μερίσματα μη εισηγμένων εταιρειών
Σύνολο

Άλλα έξοδα και ζημιές
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων προηγ.χρήσεων
Έκτακτα έξοδα

31/12/2017
71.372,91
71.372,91

31/12/2017

0,00
0,00

31/12/2016

11.801,45
0,24

0,00
0,00

0,00

241.555,08

0,00
0,00
0,00
11.801,69

25,31
17.638,65
1.020,01
260.239,05

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων (επιστροφή επιχορήγησης)
Έξοδα προηγ. Χρήσεων
Διαφορά από clawback προηγ.χρήσης
Φορολογικά πρόστιμα
Σύνολο

31/12/2016

10. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Στη διάρκεια της περιόδου δεν ενσωματώθηκαν τόκοι στην αξία περιουσιακών στοιχείων.

11. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
31/12/2017

31/12/2016

Διοικητικό προσωπικό (Μισθωτοί)
Ημερομίσθιο προσωπικό

71
0

66
0

Σύνολο

71

66

Η Εταιρία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
31/12/2017
Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Αποζημειώσεις απόλυσης
Παρεπόμενες παροχές
Σύνολο

31/12/2016

921.670,34
249.617,44
1.796,67
1.646,90

915.111,39
244.399,48
3.061,33
48,38

1.174.731,35

1.162.620,58

12. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
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13. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Η Εταιρία δεν έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων.
β) Εγγυήσεις
Η υπερκείμενη μητρική εταιρεία EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ., την 6/8/2010 προέβη σε συμφωνία με
την Εμπορική Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και την CQS CONVERTIBLE AND
QUANTITATIVE STRATEGIES MASTER FUND LIMITED (CQS) για την έκδοση εξασφαλισμένου
κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους € 185.000, με την έκδοση νέων κοινών ομολογιών λήξεως το 2016, οι
οποίες θα διατεθούν στις ανωτέρω δανείστριες με σκοπό την αναδιάρθρωση μέρους των υφιστάμενων
δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς αυτές. Στα πλαίσια της εν λόγω σύμβασης και ως εγγύηση προς
τους ομολογιούχους δανειστές ενεχυρίασε τις κατεχόμενες μετοχές της στην Εταιρεία.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Για τις χρήσεις 2012 έως και 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82
του Ν 2238/1994 (χρήσεις 2012 και 2013) και από τις διατάξεις του άρ-θρου 65Α του Ν. 4174/2013 (χρήσεις
2014 έως 2015) όπως ισχύει και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης.
Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994
(ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες
υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις
φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το
2011 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2017, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν
προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.
Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών
δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί
παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το
άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.
Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από
τις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, η εκτίμησή μας είναι
ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 γεγονότα,
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας.

15. Πρώτη εφαρμογή
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων
αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. Η εταιρεία, εκτός από την αλλαγή λογιστικής
πολιτικής η οποία αναφέρεται στη σημείωση 3.2.1. «Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων» έκρινε ότι
δεν υφίσταται υποχρέωση αναδρομικών προσαρμογών.
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Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρμογής επί των ιδίων
κεφαλαίων για την 1.1.2016 και την 31.12.2016, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των καταστατικών οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π. :
Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή

31/12/2016

1/1/2016

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΔΠΧΑ
Αναβαλλόμενος φόρος
Διαφορά αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Διαφορά προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
Διαφορά προβλέψεων απομείωσης μετοχών
Διαφορά προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού
Διαφορά βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

3.325.341,93
1.830.907,29
-90.203,48
0,00
0,00
0,00
392.022,46

3.925.782,18
1.870.457,77
-100.971,53
-64.567,37
-13.060,22
-656,25
392.022,46

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.

5.458.068,20

6.009.007,04

Καρδίτσα, 31 Μαΐου 2018

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.Δ.Τ ΑΗ 782138

Α.Δ.Τ. ΑΚ 901110

Α.Δ.Τ. ΑΒ 852322

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
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