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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ “∆ΙΑΓΝΩΣΗ-Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”
Προς την
Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 23 Σεπτεµβρίου 2016
για τα πεπραγµένα της χρήσης 2015
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας έχουµε την τιµή να σας
παρουσιάσουµε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2015:
Στην παρούσα χρήση η εταιρία µας δεν πραγµατοποίησε επενδύσεις.
Οι επενδύσεις δε γίνονται τυχαία, αλλά οφείλονται στην πολιτική που εφαρµόζουµε για
εκσυγχρονισµό και επέκταση µε την δηµιουργία νέων κέντρων αλλά και µε σκοπό τη βελτίωση
της ποιότητας και την παραγωγή νέων υπηρεσιών αρίστης ποιότητας για την ανάπτυξη των
πωλήσεων σε αγορές υψηλών απαιτήσεων.
Τα κυριότερα σηµεία αναφοράς της περασµένης χρήσης είναι τα εξής:
1. Ο κύκλος εργασιών από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ανήλθε στα 4.006.502,36 €
έναντι του 3.900.169,13 € της προηγούµενης χρήσης, δηλαδή σηµείωσε αύξηση 2,73%.
2. Τα µικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 1.879.119,11 € από 1.400.494,54 € του 2014 ήτοι 34,42%,
και µετά την αφαίρεση των εξόδων ∆ιάθεσης, ∆ιοίκησης, Χρηµατοπιστωτικών και
εκτάκτων αποτελεσµάτων, και εξόδων προηγούµενης χρήσης προέκυψε ζηµιά 97.117,54 €
έναντι ζηµιάς των 1.278.373,05 € της προηγούµενης χρήσης.
3. Η εταιρεία δεν έχει ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016
Οι προβλέψεις µας για το 2016 ,λόγω και τις παγκόσµιας κρίσης, είναι ότι θα διατηρηθούµε
στα ίδια επίπεδα του 2015.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Για την κατάρτιση του Ισολογισµού της παρούσης χρήσης , όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν
λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, εφαρµόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές.
1. Η διαχειριστική χρήση που κρίνεται αφορά την περίοδο που αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου
2015 και λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2015.
2. Η πολιτική που εφαρµόζεται στη λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση των
λογαριασµών είναι αυτή που υπαγορεύεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τον
Ν. 2190/1920.
3. Η απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων εφαρµόστηκε στα ποσοστά που ορίζει η
νοµοθεσία.
4. Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων του
Ισολογισµού είναι οι προβλεπόµενες από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.
α) Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν τις ποσότητες των Πρώτων και Βοηθητικών Υλών για την
παραγωγή των υπηρεσιών µας και ανέρχονται σε € 16.950,26 έναντι της προηγούµενης
χρήσης που ήταν € 16.011,84.
β) Οι απαιτήσεις του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ανέρχονται σε € 4.182.661,21 έναντι
3.834.753,28 της προηγούµενης χρήσης.
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∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ.
Το σύνολο των ∆ιαθεσίµων είναι 31.615,34 €. έναντι 238.901,79 €. της προηγούµενης χρήσης
και αναλύονται ως εξής:
α) Ταµείο-µετρητά :
6.011.04
β) Καταθέσεις όψεως :
25.604,30
ΣΥΝΟΛΟ :
31.615,34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
α) Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €. 1.600.591,14.
β) Το Τακτικό Αποθεµατικό ανέρχεται σε € 234.218,63
γ) Τα αποτελέσµατα (ζηµιές) εις νέον ανέρχονται σε € 1.932.389,46
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
α) Η µακροπρόθεσµη υποχρέωση αφορά δάνειο της ALPHA BANK € 2.524.188,70
β) Οι Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ανέρχονται σε € 5.825.173,54
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
α) Οι πωλήσεις της παρούσας χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των € 4.006.502,36 έναντι
3.900.169,13 της προηγούµενης χρήσης και εµφανίζουν άυξηση 2,73%..
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
∆εν υπάρχουν σηµαντικά έκτακτα έσοδα και έξοδα.
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
∆ιενεργήθηκαν συνολικά αποσβέσεις € 130.634,20 που στο σύνολό τους ενσωµατώθηκαν
στο λειτουργικό κόστος. ∆ε διενεργήθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις.
Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε:
1.Να εγκρίνετε τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα της χρήσης 2015.
2.Να απαλλάξετε εµάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης
2015 σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό.
3.Να διορίσετε ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωµατικό ορκωτό ελεγκτή για το έτος 2016.
Αθήνα 23 Ιουλίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
Βεβαιώνουµε ότι αυτή η Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποτελείται από (2) δύο σελίδες και
είναι εκείνη που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου ηµεροµηνίας 29 Ιουλίου 2016
Αθήνα 29 Ιουλίου 2016
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΚΤΗΣ
Αντώνης Παπαδόπουλος
Αρ Μ ΣΟΕΛ Ελεγκτή 117 41
C & A Hellas Ορκωτοί Ελεγκτές &
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ
Ελ. Βενιζέλου 59 176 71 Καλλιθέα
Αρ Μ ΣΟΕΛ Εταιρείας 177
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∆ΗΛΩΣΗ
των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ΙΑΓΝΩΣΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31
∆εκεµβρίου 2015, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «∆ΙΑΓΝΩΣΗ
– Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 23 Ιουλίου 2016.
Επισηµαίνεται, ότι:
- οι Οικονοµικές Καταστάσεις, που καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και
την κατάσταση αποτελεσµάτων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 της
«∆ΙΑΓΝΩΣΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Φίλιππος Στόκκος
Α.∆.Τ. Ρ 651013

Χαράλαµπος Μαµελετζής
Α.∆.Τ. ΑΖ 050359

Φώτης Τζίγκος
Α.∆.Τ. Ρ 708481

Χρήστος ∆ίκος
Α.∆.Τ. ΑΖ 611386
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C & A HELLAS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Σύµβουλοι Ε̟ιχειρήσεων
Ελ. Βενιζέλου 59 176 71 Καλλιθέα
Τηλ: 210 9575304-5 Fax: 210 9575306
e-mail: ca-ap@cosmotemail.gr

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας

∆ΙΑΓΝΩΣΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «∆ιάγνωση – Ιδιωτικό Πολυιατρείο, Ιατρική Ανώνυµη Εταιρεία», οι
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα µεταβολών
καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον
έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας
γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: α) Οι απαιτήσεις από τους ∆ηµόσιους οργανισµούς και φορείς δεν µειώθηκαν µε βάση τον
Νόµο 4172/2013 και την σχετική υπουργική απόφαση για τη χρήση 2015 ενώ το ποσό µείωσης του 2014 ύψους 1.283.236 ευρώ
µείωσε τις πωλήσεις του 2015 και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης όπως προβλέπεται από τη φορολογική
νοµοθεσία. Το ποσό της µείωσης για τη χρήση 2015 εκτιµάται σε 1.289.075 ευρώ για το οποίο η εταιρεία δεν έκανε την σχετική
πρόβλεψη. Συνέπεια των πιο πάνω χειρισµών είναι τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται µειωµένα κατά περίπου
75.000 ευρώ και οι απαιτήσεις να εµφανίζονται αυξηµένες κατά περίπου 1.289.075 ευρώ β) Μεταξύ των απαιτήσεων περιλαµβάνονται
και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούµενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 100.000 περίπου. Για τις απαιτήσεις αυτές δεν
έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη των ζηµιών από τη ρευστοποίηση µέρους των απαιτήσεων
αυτών έπρεπε να έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ευρώ 70.000 περίπου. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής η αξία των
απαιτήσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. γ) ∆εν
σχηµατίζονται προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 το συνολικό
ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 215.000 ( 31 ∆εκεµβρίου 2014: 207.000), µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να
εµφανίζονται αυξηµένα και οι προβλέψεις µειωµένες κατά το ποσό αυτό. δ) ∆εν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για πιθανούς πρόσθετους
φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε τη µόνη ανέλεγκτη χρήση του 2010, ύψους ευρώ 30.000 περίπου µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια
να είναι ισόποσα αυξηµένα. ε) Στις αναπόσβεστες δαπάνες πολυετούς απόσβεσης περιλαµβάνονται ποσά συνολικού ύψους 2.992.817
ευρώ τα οποία έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων και να µειώσουν ισόποσα τα ίδια κεφάλαια.
στ) Οι συµµετοχές αφορούν σε µετοχές ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο, της οποίας οι οικονοµικές καταστάσεις
δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Οι µετοχές αυτές έχουν αποτιµηθεί στην αξία κτήσης, ανερχόµενης συνολικά στο
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ποσό ευρώ 110.196. ∆εν έχουν τεθεί υπόψη µας οι οικονοµικές καταστάσεις αυτής της εταιρείας και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη
για την ορθή αποτίµηση των µετοχών της και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε
Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας
«∆ιάγνωση – Ιδιωτικό Πολυιατρείο, Ιατρική Ανώνυµη Εταιρεία» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση
για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και
43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Έµφαση θέµατος
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τη γνώµη του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων της εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν 2190/1920. Το θέµα αυτό αποτελεί σηµαντική ένδειξη για
ενδεχόµενη αδυναµία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει καταρτίσει κατάλληλο πρόγραµµα για
την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις
ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Καλλιθέα 29 Ιουλίου 2016
Αντώνης Παπαδόπουλος
Αρ Μ ΣΟΕΛ Ελεγκτή 117 41
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∆ΙΑΓΝΩΣΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(ποσά σε ευρώ)
Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων

2015

2014

3
769.953,43
45.433,83
72.672,17
888.059,43

870.362,44
50.995,72
103.346,63
1.024.704,79

2.995.812,74

3.000.921,53

110.196,50
106.133,28
216.329,78
4.100.201,95

110.196,50
108.293,28
218.489,78
4.244.116,10

16.950,26

16.011,84

4.182.661,21
11.486,75
31.615,34
4.225.763,30
4.242.713,56

3.834.753,28
26.868,58
238.901,79
4.100.523,65
4.116.535,49

8.342.915,51

8.360.651,59

1.600.591,14

1.600.591,14

308.832,59
(1.932.389,46)
(1.623.556,87)
(22.965,73)

308.832,59
(1.835.271,92)
1.526.439,33
74.151,81

2.524.188,70

2.675.000,00

2.107.475,97
3.513.949,52
31.982,03
81.766,02
90.000,00
16.519,00
5.841.692,54
8.365.881,24
8.342.915,51

2.175.816,15
3.225.387,60
27.507,99
67.475,07
110.000,00
5.312,97
5.611.499,78
8.286.499,78
8.360.651,59

4

5

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων

6
7

Σύνολο Ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή Θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Καθαρή θέση

8

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

10
11

Οι Σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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∆ΙΑΓΝΩΣΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(ποσά σε ευρώ)

Σηµ.

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων

2015

2014

4.006.502,36
2.127.383,25

3.900.169,13
2.499.674,59

1.879.119,11

1.400.494,54

1.552.233,85
43.717,93
25.435,51
6,28

2.222.619,24
45.381,51
12.036,51
19.867,25

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων

257.738,10

(859.675,47)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

19,64
354.875,28

1.547,05
420.244,63

Αποτελέσµατα προ φόρων

(97.117,54)

(1.278.373,05)

12
13

Μικτό αποτέλεσµα
13
13

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη

14

Φόρος εισοδήµατος

–
(97.117,54)

Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους

–
(1.278.373,05)

Οι Σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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∆ΙΑΓΝΩΣΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(ποσά σε ευρώ)
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
σε νέο

Σύνολο

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2014
Ζηµιές χρήσεως 2014

1.600.591,14
–

308.832,59
–

(556.898,87)
(1.278.373,05)

1.352.524,86
1.278.373,05

Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 2014
Ζηµιές χρήσεως 2015

1.600.591,14
–

308.832,59
–

(1.832.271,92)
(97.117,54)

74.151,81
(97.117,54)

Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 2015

1.600.591,14

308.832,59

(1.932.389,46)

(22.965,73)

Οι Σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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∆ΙΑΓΝΩΣΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ A.E.
Προσάρτηµα - Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
της 31 ∆εκεµβρίου 2015
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)
1. Γενικές πληροφορίες
1.1 Σύσταση – ∆ραστηριότητα
Η Εταιρεία ∆ΙΑΓΝΩΣΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ A.E.και µε διακριτικό τίτλο
«∆ΙΑΓΝΩΣΗ A.Ε» συστάθηκε το 1986 µε αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών
14450/01/Β/86/6159, αριθµό ΓΕΜΗ 000913801000 και ΑΦµ 094160081.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων Αττικής και επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας
166.
Η εταιρεία συνέταξε ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε βάση το υπόδειγµα Β.1.1 και
κατάσταση αποτελεσµάτων κατά λειτουργία µε βάση το υπόδειγµα Β.2.1 που απεικονίζουν
σύµφωνα µε το νόµο τα οικονοµικά στοιχεία που αφορούν την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31
∆εκεµβρίου 2015.
Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.),
σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης και δεοντολογίας και τα οριζόµενα στο Π.∆.
84/2001, σχετικά µε την ανάπτυξη ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, ήτοι εργαστήρια
βιολογικών υλικών, εργαστήρια απεικονίσεων, εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής και να
χρησιµοποιεί κάθε σύγχρονο µέσο διάγνωσης, απεικόνισης της ιατρικής ή βιοϊατρικής
τεχνολογίας κλπ.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί:
1. Να χρησιµοποιεί κάθε σύγχρονο επιστηµονικό µέσο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή
υπηρεσιών στον τοµέα της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.
2. Να συνάπτει συµβάσεις µε οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο, οιασδήποτε νοµικής µορφής, του
∆ηµοσίου ή των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Ασφαλιστικών Εταιρειών,
Οργανισµών, Ασφαλιστικών Ταµείων κλπ ή µε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο σχετικά µε την
παροχή κάθε είδους υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.
1.2 Πρόσθετες πληροφορίες
Συνεχιζόµενη δραστηριότητα ( Παρ. 3 (στ)

άρθρου 29 )

Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ) άρθρου 29 )
Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 )
Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
( Παρ. 3(θ) άρθρου 29 )

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόµενη
δραστηριότητα ( Παρ. 4 άρθρου 29 )
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών
που ακολουθεί η οντότητα για τα επιµέρους
στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών της
καταστάσεων. ( Παρ. 5 άρθρου 29 )
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2
του άρθρου 16 ( Παρ. 6 άρθρου 29 )
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου µε
περισσότερα από ένα κονδύλια του
Ισολογισµού. ( Παρ. 7 άρθρου 29 )
Πίνακας ενσώµατων και άυλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων ( Παρ. 8 άρθρου 29 )
Περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία
( Παρ. 10 άρθρου 29 )

Ο οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας
Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Μεσαία
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε
πλήρη συµφωνία µε τον Ν.4308/2014
∆εν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας
της.
Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή
του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται
στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
∆εν υφίστανται.
∆εν υφίστανται.
Σηµείωση 3 των οικονοµικών καταστάσεων.
∆εν υφίστανται.
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∆ΙΑΓΝΩΣΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ A.E.
Προσάρτηµα - Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
της 31 ∆εκεµβρίου 2015
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από
εξασφαλίσεις ( Παρ. 13 άρθρου 29 )
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που
καθίστανται απαιτητά µετά από πέντε (5) έτη
από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. ( Παρ. 14
άρθρου 29 )
Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις-εγγυήσεις
( Παρ. 16 άρθρου 29 )
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης
συχνότητας ή σηµασίας ( Παρ. 17 άρθρου 29 )
Ποσά τόκων περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το
κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών
σύµφωνα µε το άρθρο 20. ( Παρ. 18 άρθρου 29 )
Μέσος όρος απασχολούµενων στη περίοδο.
( Παρ. 23α άρθρου 29 )
Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη ∆.Σ.
( Παρ. 25 άρθρου 29 )
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που
συντάχθηκαν ( Παρ. 34 άρθρου 29 )

∆εν υφίστανται.

∆εν υφίστανται.

∆εν υφίστανται.
∆εν υπάρχουν ιδιαίτερης σηµασίας κονδύλια ( έσοδα ή
έξοδα ) που να αποτελούν ιδιαίτερης συχνότητας.
∆εν υφίστανται.
68
∆εν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη ∆.Σ.
Συντάχθηκαν οι κατά νόµο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Ν.4308/2014.

1.3 ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από πέντε µέλη και έχει ως εξής:
Φίλιππος Στόκκος του Κωνσταντίνου
Πρόεδρος
Χαράλαµπος Μαµελετζής του Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ήµητρα Μαµελετζή του Χαράλαµπου
Μέλος
Σοφία Στόκκου σύζυγος Φίλιππου
Μέλος
Γεώργιος Στόκκος του Κωνσταντίνου
Μέλος
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 30 Ιουνίου 2016.
Η εταιρεία σε όλη τη διάρκεια της θητείας του ∆Σ θα εκπροσωπείται και θα δεσµεύεται µε δύο
υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυµία, δηλαδή µία του Προέδρου του ∆Σ κ. Φίλιππου
Στόκκου και µία υπογραφή ενός εκ των: Αντιπροέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του ∆Σ
Χαραλάµπους Μαµελετζή ή του Μέλους του ∆Σ ∆ήµητρας Μαµελετζή.
Κατ εξαίρεση η εταιρεία δεσµεύεται και έγκυρα αναλαµβάνει υποχρεώσεις µε µόνη την υπογραφή
του µέλους του ∆Σ ∆ήµητρας Μαµελετζή ή την υπογραφή ενός εκ των στελεχών της εταιρείας,
Χρήστου ∆ίκου (Α.∆.Τ. ΑΖ 611386) ή Μιχαήλ Ρουµπή (Α.∆.Τ. Ν 107071) για τα εξής θέµατα:
1. Πρόσληψη και απόλυση διοικητικού προσωπικού και ιατρών και διαχείριση της µισθοδοσίας
αυτών.
2. Σχέσεις εταιρείας µε ασφαλιστικά ταµεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης µε Επιθεωρήσεις
Εργασίας και ΟΑΕ∆ για τις εργασιακές ως άνω σχέσεις.
3. Σχέσεις εταιρείας µε πελάτες και προµηθευτές χωρίς χρηµατική συναλλαγή και ενδεικτικά
παραγγελίες προϊόντων, αναλωσίµων, αποστολή προσφορών, υπογραφή συµβάσεων.
4. Οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών µόνο για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό της
εταιρείας.
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∆ΙΑΓΝΩΣΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ A.E.
Προσάρτηµα - Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
της 31 ∆εκεµβρίου 2015
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)
1.4 Προσωπικό
Η εταιρεία κατά το 2015 απασχόλησε κατά µέσο όρο 68 άτοµα (2014: 71 άτοµα), οι αµοιβές των
οποίων ανήλθαν σε:
2015
2014
Μικτές αποδοχές
861.283,01
954.097,23
Εργοδοτικές εισφορές
218.007,94
254.666,60
Αποζηµιώσεις
279,51
291,02
Λοιπές παροχές
19.179,43
36.432,43
1.098.749,89
1.245.487,28
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∆ΙΑΓΝΩΣΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ A.E.
Προσάρτηµα - Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
της 31 ∆εκεµβρίου 2015
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)
2.

Περίληψη των Σηµαντικών Λογιστικών Πολιτικών

2.1

Σηµείωση συµµόρφωσης

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
2.2

Βάση παρουσίασης

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ και έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του
ιστορικού κόστους.
Οι λογιστικές πολιτικές που παρατίθενται κατωτέρω έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις Οικονοµικές Καταστάσεις.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της εταιρείας µε απόφαση του στις 23 Ιουλίου 2016 αλλά τελούν υπό την έγκριση των
µετόχων της Γενικής Συνέλευσης.
2.3

Συνεχιζόµενη δραστηριότητα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε την προϋπόθεση ότι ισχύει η αρχή της
συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
2.4

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις εµφανίζονται στις αξίες κόστους µετά την αφαίρεση των
αποσβέσεων. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µε τα ακόλουθα ποσοστά τα
οποία υπολογίζεται ότι θα αποσβέσουν πλήρως την αξία τους κατά την εκτιµώµενη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής τους.
Κτίρια & εγκαταστάσεις
4%
Μεταφορικά µέσα
16%
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
10 – 20%
Μεταγενέστερες δαπάνες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων ενσωµατώνονται στην αξία του
παγίου, εφόσον µπορούν να υπολογιστούν µε αξιοπιστία και αυξάνουν τα µελλοντικά οφέλη από
το πάγιο αυτό.
2.5

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται έξοδα πολυετούς απόσβεσης και
λογισµικά προγράµµατα. Τα άυλα στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο
κόστος κτήσης, µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις.
Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο µε τα παρακάτω αναφερόµενα ποσοστά τα
οποία υπολογίζεται ότι θα αποσβέσουν πλήρως την αξία τους κατά την εκτιµώµενη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής τους.
Τα ποσοστά αποσβέσεων για την κατηγορία αυτή είναι από 20 έως 100%.
2.6

Φόρος εισοδήµατος

Ο φόρος εισοδήµατος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο
φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα αποτελέσµατα εκτός από την περίπτωση που αφορά
κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε καταχωρείται στα ίδια
κεφάλαια.
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Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος είναι ο αναµενόµενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου
εισοδήµατος, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Ο αναβαλλόµενος φόρος προβλέπεται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ της φορολογικής
βάσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας. Η
αναβαλλόµενη φορολογικά απαίτηση καταχωρείται µόνο στην έκταση κατά την οποία είναι
πιθανό να υπάρξουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση αυτή µπορεί
να χρησιµοποιηθεί.
Στην τρέχουσα χρήση προκύπτει χρεωστικός αναβαλλόµενος φόρος και λόγω της αβεβαιότητος
ύπαρξης µελλοντικών κερδών για συµψηφισµό, η εταιρεία δεν καταχώρισε τον προκύπτοντα
χρεωστικό αναβαλλόµενο φόρο.
2.7

Ξένο νόµισµα

Τα έσοδα και έξοδα που αναφέρονται σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε τις ισοτιµίες
που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν
λογιστικοποιούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
Η εταιρεία τηρεί τα βιβλία της σε ευρώ. Στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού σε άλλα
νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ σύµφωνα µε τις ισοτιµίες που ισχύουν την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού.
2.8

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις απεικονίζονται στο κόστος τους µειωµένο κατά τη ζηµία
απαξίωσής τους.
2.9

Ταµειακά διαθέσιµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών περιλαµβάνουν τα υπόλοιπα ταµείου και τις
καταθέσεις όψεως.
2.10

Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές

Οι προµηθευτές και λοιποί πιστωτές εµφανίζονται σε αξίες κόστους.
2.11

Παροχές σε εργαζόµενους

Η µόνη υποχρέωση της εταιρείας σε σχέση µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών αφορά την
έξοδο από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης σύµφωνα µε Ν.2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν.
4093/12. Οι µελλοντικές παροχές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία µετά την αφαίρεση της
εύλογης αξίας τυχόν περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Ως επιτόκιο προεξόφλησης
θεωρείται η απόδοση αξιολογηθέντων οµολόγων, τα οποία έχουν λήξη που προσεγγίζει τα
χρονικά όρια των υποχρεώσεων της εταιρείας. Ο υπολογισµός γίνεται από πτυχιούχο αναλογιστή
µε την µέθοδο της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που
προκύπτουν µετά την πρώτη εφαρµογή επιµερίζονται στα αποτελέσµατα στον αναµενόµενο µέσο
όρο της εργασιακής ζωής των υπαλλήλων.
Η εταιρεία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για την µελλοντική αυτή υποχρέωση της εταιρείας.
2.12

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ανάλογα µε την περίοδο
που έχουν παρασχεθεί.
Προκαταβολές από πελάτες λογίζονται σαν υποχρέωση µέχρι την ολοκλήρωση της παρεχόµενης
υπηρεσίας.
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2.13

Καταβολές λειτουργικών και χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Οι καταβολές λειτουργικών µισθώσεων κατανέµονται ως δαπάνη στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων βάσει της άµεσης µεθόδου στη διάρκεια της µίσθωσης. Χρηµατοδοτικές
µισθώσεις δεν υπάρχουν.
2.14

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά κόστη

Οι δουλευµένοι πιστωτικοί τόκοι καταχωρούνται στα αποτελέσµατα βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου. Τα έσοδα από µερίσµατα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα την
ηµεροµηνία έγκρισης διανοµής των µερισµάτων.
2.15

∆ιαχείριση κινδύνων

Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων έχει τεθεί στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, το οποίο έχει και την τελική ευθύνη για την διαχείριση των
κινδύνων.
Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται περισσότερο η εταιρεία είναι οι κάτωθι:
•

Επιτοκιακός κίνδυνος

Τα δάνεια προέρχονται από τραπεζικό δανεισµό µε επιτόκιο που, τα τελευταία τουλάχιστον
χρόνια, δεν παρουσιάζει σηµαντικές µεταβολές και κατ’ επέκταση η εταιρεία δεν εκτίθεται σε
επιτοκιακό κίνδυνο.
•

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία συνίσταται στο γεγονός κάποιος αντισυµβαλλόµενος να
µην είναι ικανός να καταβάλει τα σχετικά ποσά όταν αυτά γίνονται απαιτητά. Συναλλαγές για τις
οποίες η εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε πιστωτικό κίνδυνο αφορούν τους πελάτες οι οποίοι µπορεί
να µην δύναται να καταβάλουν τα ποσά των οφειλών που είναι απαιτητά. Το µεγαλύτερο µέρος
των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από φορείς του ∆ηµοσίου και κατ’ επέκταση παρουσιάζει
µειωµένο πιστωτικό κίνδυνο. Για τους υπόλοιπους πελάτες η εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες που
εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις υπηρεσιών γίνονται σε αξιόχρεους πελάτες µε σκοπό την
ελαχιστοποίηση πιθανόν ζηµιών από επισφάλειες.
•

Κίνδυνος ρευστότητας

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ικανότητα της εταιρείας να
διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εκπλήρωση των συναλλακτικών της υποχρεώσεων, η οποία
εξασφαλίζεται από τη διαχείριση του χρονικού συσχετισµού των ταµειακών εισροών και εκροών
και την επάρκεια ταµειακών διαθεσίµων.
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3.

Ιδιοχρησιµοποιούµενες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Αξία κτήσης
1 Ιανουαρίου
2015
Κτίρια & εγκαταστάσεις
2.993.532,63
Μηχανήµατα
3.055.179,46
Μεταφορικά µέσα
59.737,59
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 1.421.870,70
7.530.320,38

Προσθήκες

Αποσβέσεις

Προσθήκες

Μειώσεις

Κόστος

Αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου
2015
Κτίρια & εγκαταστάσεις
2.123.170,17
Μηχανήµατα
3.004.183,74
Μεταφορικά µέσα
40.822,95
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 1.337.438,51
6.505.615,39

–
862,23
–
5.964,54
6.826,77

–
55.902,94
–
–
55.902,94

Αξία κτήσης
Αναπ. αξία
31 ∆εκεµβρίου 31 ∆εκεµβρίου
2015
2015
2.993.532,63
769.953,43
3.056.041,69
45.433,83
3.834,65
964,71
1.427.835,24
71.704,46
7.481.244,21
888,059,43

Αναπ. αξία
31 ∆εκεµβρίου
2014
870.362,44
50.995,72
18.914,44
84.432,19
1.024.704,79

Μειώσεις

Αποσβέσεις
31 ∆εκεµβρίου
2015
–
2.223.579,20
–
3.010.607,86
37.956,01
2.869,94
–
1.356.130,79
37.956,01
6.593.184,79

100.409,01
6.424,12
–
18.692,28
125.525,41

∆εν υπάρχουν επενδυτικά ακίνητα ή άλλες ενσώµατες ακινητοποιήσεις.
4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Κόστος
Έξοδα πολυετούς
απόσβεσης

Αξία κτήσης
1 Ιανουαρίου
2015
4.568.709,32

Προσθήκες

–

Μειώσεις

Αξία κτήσης
31 ∆εκεµβρίου
2015

–

4.568.709,32

1 Ιανουαρίου
2015

Αποσβέσεις
Έξοδα πολυετούς
απόσβεσης

1.567.787,79

Καθαρή αξία
Καθαρή αξία
31 ∆εκεµβρίου 31 ∆εκεµβρίου
2015
2014
2.995.812,74

31 ∆εκεµβρίου
2015
–

–

1.567.787,79

Τα ανωτέρω αφορούν έξοδα πολυετούς απόσβεσης.

5.

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
2015
110.196,50
106.133,28
216.329,78

Συµµετοχή σε θυγατρικές
Εγγυήσεις ενοικίων και ∆ΕΚΟ
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6.

Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις

Αναλύονται ως εξής:
2015
3.625.636,63
557.024,58
4.182.661,21

Πελάτες
Χρεώστες διάφοροι

7.

2014
3.311.445,67
523.307,61
3.834.753,28

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών

Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών αποτελούνται από το ταµείο και τις καταθέσεις όψεως. Η
ανάλυση των διαθεσίµων έχει ως εξής:
2015
6.011,04

2014
25.934,03

Καταθέσεις όψεως

25.604,30

212.967,76

Σύνολο διαθεσίµων

31.615,34

238.901,79

Ταµείο

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις επί των ανωτέρω καταθέσεων.
8.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Tο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 1.600.591,14 διαιρεµένο σε 1.441.974
ονοµαστικές µετοχές των 1,11 ευρώ η κάθε µία πλήρως καταβληµένο. ∆εν υπήρξε καµία µεταβολή
εντός της τρέχουσας χρήσης.
9.

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους

Όπως προβλέπεται από την Ελληνική νοµοθεσία οι απολυόµενοι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση
απόλυσης. Το ποσό της αποζηµίωσης βασίζεται στα χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και το
ύψος των απολαβών την ηµέρα της απόλυσης. Αν οι εργαζόµενοι παραµείνουν µέχρι την
συνταξιοδότησή τους τότε δικαιούνται το 40% της πιο πάνω αποζηµίωσης απόλυσης. Η εταιρεία δεν
σχηµάτισε πρόβλεψη για την µελλοντική αυτή υποχρέωση.
10.

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Αναλύονται ως εξής:
2015
2.096.357,20
120.000,00
1.297.592,32
3.513.949,52

Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
∆ιάφοροι πληρωτέοι λογαριασµοί

2014
2.074.040,24
200.000,00
951.347,36
3.225.387,60

Τα υπόλοιπα των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων είναι άτοκα βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα,
προκύπτουν από εµπορικές συναλλαγές και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές.
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11.

Υποχρεώσεις από φόρους
2015
13.996,96
16.898,77
845,37
240,93
31.982,03

Φόρος µισθωτών υπηρεσιών
Φόρος ελευθέρων επαγγελµατιών
Φόρος προστιθέµενης αξίας
Λοιποί φόροι

12.

2014
14.983,58
12.165,66
358,75
–
27.507,99

Κύκλος εργασιών

Τα έσοδα προέρχονται από παροχή υπηρεσιών.
Όλα τα έσοδα πραγµατοποιήθηκαν στο εσωτερικό της χώρας.
13.

Έξοδα Εκµετάλλευσης

Τα συνολικά έξοδα εκµετάλλευσης τα οποία επιµερίζονται στο κόστος πωλήσεων, στα έξοδα διοίκησης
και διάθεσης καθώς και σε λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής:
2015
2014
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
1.098.749,89
1.245.487,28
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
634.697,93
962.617,60
Παροχές τρίτων
1.130.581,26
1.277.131,80
Φόροι και τέλη
8.989,23
46.676,11
∆ιάφορα έξοδα
185.684,60
178.418,00
Τόκοι και συναφή έξοδα
354.875,28
420.244,63
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
130.634,20
530.461,38
Κόστος αναλωθέντων υλικών
559.427,15
538.919,68
4.103.639,54
5.199.956,48
14.

Φόρος εισοδήµατος

Τα κέρδη των Εταιρειών για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως και 31 ∆εκεµβρίου 2015 φορολογούνται
µε συντελεστή 29% (2014:26%). Οι υποχρεώσεις σε φόρους δεν οριστικοποιούνται παρά µόνο µετά
από έλεγχο από τις φορολογικές αρχές.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2011
έως 2014 διενεργήθηκε από Ορκωτούς Ελεγκτές και δεν προέκυψαν πρόσθετες επιβαρύνσεις για φόρους
και πρόστιµα. Ο έλεγχος της χρήσης 2015 διενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή και είναι σε εξέλιξη και το
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών
καταστάσεων της χρήσης 2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου προκύψουν πρόσθετες
φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις.
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15.

Συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεδεµένες εταιρείες - Αµοιβές µελών ∆.Σ.

Αµοιβές µελών ∆.Σ..
2015
51.189,89

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου

2014
58.740,88

Εκτός των πιο πάνω δεν υπάρχουν άλλες αµοιβές, οφέλη, αποζηµιώσεις ή υπόλοιπα που να αφορούν τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη.
16.

∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις

• Εγγυητικές Επιστολές
Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις, ούτε έχει παράσχει εγγυήσεις σε τρίτους έναντι άλλων
εταιρειών ή προσώπων.
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας.
• Λοιπές ∆εσµεύσεις
Η Εταιρεία έχει συνάψει λειτουργικές συµβάσεις µίσθωσης εγκαταστάσεων των οποίων τα µισθώµατα
για τις χρήσεις 2015 και 2014 ανήλθαν σε ευρώ 653.323,26 και 838.642,35 ευρώ αντίστοιχα.
Η δέσµευση της Εταιρείας για την επόµενη πενταετία αφορά µόνο ενοίκια και ανέρχονται σε
650.000,00 ευρώ περίπου για κάθε έτος.
17.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού

∆εν υπήρξαν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων τα οποία
θα απαιτούσαν είτε την αναπροσαρµογή των Οικονοµικών Καταστάσεων είτε την γνωστοποίηση τους
σε αυτές.
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