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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
για τα πεπραγµένα της χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού και του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Π.∆. 409/86, σας παρουσιάζουµε τον 
απολογισµό της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015, τις αναγκαίες 
πληροφορίες και επεξηγήσεις για τα αποτελέσµατα που προέκυψαν κατά τη χρήση 
αυτή, καθώς και τη γενικότερη πορεία της εταιρείας και παρακαλούµε για την έγκρισή 
τους.  
Τα κατωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, οι 
οποίες δηµοσιεύονται βάσει των Ε.Λ.Π., κατ' εφαρµογή των διατάξεων του 
ν.4308/2014. 
 
1.  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 
Για την καλύτερη ενηµέρωση των µετόχων σε ότι αφορά την εταιρική περιουσία 
παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας που απεικονίζει την περιουσία της κατά την 
31/12/2015 και αντίστοιχα κατά την 31/12/2014, έτσι ώστε να απεικονίζεται η 
διαµόρφωση των λογαριασµών που την συγκροτούν και να προκύπτει η εσωτερική 
αξία της µετοχής, που αποτελεί την µικρότερη µονάδα αποτίµησης της επενδυµένης 
περιουσίας του µετόχου. 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 2.774.821,52 2.145.466.75 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία 2.298.249,94 2.372.534,97 

Αποθέµατα 112.844,37 114.042,50 
Χρηµατ/µικά στοιχεία &Προκ/βολές 4.526.562,53 5.272.507,69 
ΣΥΝΟΛΟ  9.712.478,36 9.904.551,87 

 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 616.619,56 1.692.823,28 
Σύνολο προβλέψεων 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 9.095.858,80 8.211.728,59 
ΣΥΝΟΛΟ  9.712.478,36 9.904.551,87 

 
Η εταιρική περιουσία προκύπτει ως εξής : 
 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2015 31/12/2014 
Σύνολο Ενεργητικού 9.712.478,36 9.904.551,87 
Μείον :   
Σύνολο προβλέψεων   
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Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΗΣ 

31.12.2014
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΗΣ 
31.12.2015

ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΩΣ 
31.12.2014

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
2015

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

2015

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ  
31.12.2015

11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤΩΝ 1.699.514,84 0,00 1.699.514,84 458.994,35 51.493,29 510.487,64 1.189.027,20

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.354.052,19 32.062,17 2.275.749,99 1.008.499,76 44.681,93 1.053.181,69 1.222.568,30
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 3.363,07 0,00 3.363,07 2.123,80 336,31 2.460,11 902,96
14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.159.391,02 17.477,01 2.176.868,03 1.767.067,14 47.477,83 1.814.544,97 362.323,06

15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 165.830,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
χρ50 ΑΚΙΝ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.382.151,80 49.539,18 6.155.495,93 3.236.685,05 143.989,36 3.380.674,41 2.774.821,52

Β ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΗΣ 

31.12.2014
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΗΣ 
31.12.2015

ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΩΣ 
31.12.2014

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
2015

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ  
31.12.2015

16.05 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 31.596,00 0,00 31.596,00 22.625,85 4.300,22 26.926,07 4.669,93

16.10 ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 25.013,32 0,00 25.013,32 25.013,30 0,00 25.013,30 0,02
16.12 ΕΞΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 25.837,18 0,00 25.837,18 18.949,28 2.314,26 21.263,54 4.573,64
16.13 ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 70.395,18 0,00 70.395,18 70.395,16 0,00 70.395,16 0,02

16.15
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ 
ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 91.472,77 0,00 91.472,77 91.472,75 0,00 91.472,75 0,02

16.17 ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3.915.416,40 0,00 3.915.416,40 1.562.158,28 67.751,43 1.629.909,71 2.285.506,69

16.19 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 977.662,41 0,00 977.662,41 973.474,41 688,98 974.163,39 3.499,02
Λ.16 ΣΥΝΟΛΟ 5.137.393,26 0,00 5.137.393,26 2.764.089,03 75.054,89 2.839.143,92 2.298.249,34

Γ.ΣΥΝΟΛΟ 10.519.545,06 49.539,18 11.292.889,19 6.000.774,08 219.044,25 6.219.818,33 5.073.070,86 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 31/12/2015

Σύνολο Υποχρεώσεων 9.095.858,80 8.211.728,59 
ΣΥΝΟΛΟ 616.619,56 1.692.823,28 

 
Από την παράθεση των ως άνω οικονοµικών δεδοµένων καταφαίνεται µείωση της 
εταιρικής περιουσίας στις 31/12/2015 έναντι αυτής στις 31/12/2014, της τάξεως των € 
1.061.275,23.   
 
. 
 
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
Κατά τη χρήση εµφανίσθηκε µείωση των εσόδων, η οποία κρίνεται σηµνατική, 
δεδοµένης της οικονοµικής καταστάσεως που υφίσταται η ελληνική οικονοµία, στην 
οποία σχεδόν καθ' ολοκληρία δραστηριοποιείται η εταιρεία. Τα αποτελέσµατα προ 
φόρων παρουσίασαν της µείωση, το οποίο οφείλεται στην µείωση του τζίρου της 
εταιρείας. 
 
 
3.  ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
3.1. Οικονοµική Κατάσταση : Θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα 
του ισολογισµού της κλειοµένης χρήσεως. 
 
3.2. Χρεόγραφα :  Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της. 
 
 
3.3. Συνάλλαγµα : Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της συνάλλαγµα. 
 
 
3.4. Ακίνητα :  
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4.ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΧΡΗΣΗ 

 

Κύκλος Εργασιών  

Το 2015 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε € 3.066.563,63 ενώ ο αντίστοιχος 

του 2014 ήταν € 4.709.331,78, παρουσιάζοντας  µείωση της τάξης του 34,89%. Η 

µείωση του κύκλου εργασιών κρίνεται ικανοποιητική δεδοµένης της ύφεσης στην 

αγορά αλλά και της γενικής κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας το 2015. 

 

 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η / ΖΗΜΙΕΣ 

Τα µικτά αποτελέσµατα της εταιρείας κατά τη χρήση διαµορφώθηκαν σε ζηµιές ποσού 

€  1.240.319,01 το 2015. 

 

Έξοδα διοίκησης – διάθεσης  

Στη χρήση του 2015 τα έξοδα διοίκησης - διάθεσης της εταιρείας σηµείωσαν µείωση.Η 

µεταβολή είναι σηµαντική, ενώ κύρια αιτία είναι η προσπάθεια µείωσης των δαπανών 

της εταιρείας σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

 

Βραχυπρόθεσµο ενεργητικό: 

Το σύνολο του βραχυπρόθεσµου ενεργητικού της Εταιρείας, µη συµπεριλαµβανοµένου 

των ταµειακών διαθεσίµων την 31/12/2015 διαµορφώθηκε στα € 4εκ. ενώ αντίστοιχα 

την 31/12/2014 ανερχόταν σε € 5εκ. σηµειώνοντας µείωση. 

 

Συνολικές υποχρεώσεις  

Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας κατά την 31/12/2015 διαµορφώθηκε σε € 

9.095.858,80 έναντι € 8.211.728,59 την 31/12/2014, µε τα επιµέρους κονδύλια να 

εµφανίζουν αύξηση των τραπεζικών  υποχρεώσεων και την παράλληλη αύξηση των 

εµπορικών υποχρεώσεων.  
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6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Κατά το χρονικό διάστηµα 1/1/2015 – 31/12/2015 δεν έλαβαν χώρα σηµαντικά 

γεγονότα. 

 

7.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

∆εν υπάρχουν συνδεδεµένα µέρη. 

 

Συναλλαγές και Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών και Μελών της ∆ιοίκησης  

 

∆εν υπάρχουν αµοιβές των µελών του ∆.Σ. 

 
 
8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Η Εταιρεία εκτίθεται στους συνήθεις χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που διέπουν τη 

λειτουργία οµοειδών επιχειρήσεων, όπως κίνδυνοι αγοράς, συναλλαγµατικοί, 

πιστωτικοί, ρευστότητας, ταµειακών ροών και κίνδυνοι εύλογης αξίας από µεταβολές 

επιτοκίων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για τη 

γενική διαχείριση των κινδύνων, καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση 

συγκεκριµένων κινδύνων, και κυρίως τον κίνδυνο ρευστότητας. 

 

 

Κίνδυνος αγοράς  

∆εδοµένου ότι το σύνολο των εσόδων της Εταιρείας προέρχεται από την παραγωγή 

και εµπορία γεροντικών πανών και συναφών ειδών, βασικός παράγοντας εξωγενούς 

κινδύνου είναι η ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία καλύπτουν ανθρώπινες 

ανάγκες, ενώ είναι περιορισµένες οι περιπτώσεις όπου επιβάλλεται η χρήση των 

προϊόντων από επιχειρηµατικές οντότητες. 
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Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι πολιτικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί, καλύπτουν τους 

ενδεχόµενους κινδύνους. 

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος  

Η εταιρεία πραγµατοποιεί µικρού ύψους αγορές από τρίτες χώρες, από τις  οποίες  

καµία δενείναι σε συνάλλαγµα. Έτσι, ο κίνδυνος είναι περιορισµένος µε αποτέλεσµα να 

µην υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος, λόγω µη έκθεσης της εταιρείας απολογιστικά σε 

αυτόν.  

 
 
Πιστωτικός και κίνδυνος ρευστότητας 

Αναφορικά µε τις απαιτήσεις της, η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συγκεντρώσεις 

πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο Χρεωστών ή Πελατών και η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι 

καλύπτει τους ενδεχόµενους πιστωτικούς κινδύνους. Για τις χονδρικές πωλήσεις 

παρέχεται περιορισµένου εύρους πίστωση και µετά από ελέγχους. 

Σηµειώνεται ότι ενδεχόµενες σηµαντικές καθυστερήσεις στις εισπράξεις, η µείωση του 

όγκου των πωλήσεων, επιτείνουν τον κίνδυνο ρευστότητας. Η εταιρεία στα πλαίσια 

διασφάλισης της απαιτούµενης ρευστότητας διατηρεί εγκεκριµένα πιστωτικά όρια από 

ελληνικά τραπεζικά ιδρύµατα των οποίων κάνει χρήση.  

 
Κίνδυνος ταµειακών ροών και µεταβολών εύλογης αξίας λόγω διακυµάνσεων 

στα επιτόκια 

Τα λειτουργικά έσοδα και εισροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεπηρέαστα από 

µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων, διότι προέρχονται κατά σηµαντικό µέρος από 

χονδρικές πωλήσεις οι οποίες εκκαθαρίζονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Ο κύριος όγκος των προµηθειών της εταιρείας αποπληρώνεται άµεσα και σε εύλογο 

χρονικό διάστηµα, ενώ οι λοιπές δαπάνες, ήτοι το διοικητικό κόστος και οι δαπάνες 

διαθέσεως είναι ουσιαστικά ανεπηρέαστες από την διακύµανση των επιτοκίων. 

 

Σε κάθε περίπτωση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προβαίνει σε ετήσια βάση σε 

επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηµατικών κινδύνων και των 
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συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

 
9.  Προοπτικές Εταιρείας 

Οι προοπτικές της εταιρείας για το 2016 πιστεύουµε ότι θα είναι ανάλογες µε της 

χρήσεως 2015. Ο κύκλος εργασιών θα γίνει προσπάθεια να αυξηθεί σε σχέση µε τα 

περυσινά επίπεδα και κατά προέκταση το ίδιο αναµένεται και για το µικτό αποτέλεσµα. 

Βάσει των υπαρχόντων στοιχείων δεν προβλέπεται να υπάρξει σηµαντική µεταβολή 

στη διαµορφωµένη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση η πορεία των εργασιών της 

εταιρείας θα εξαρτηθεί σηµαντικά από αυτή της Ελληνικής Οικονοµίας και του γενικού 

κλίµατος που θα διαµορφωθεί. Η ∆ιοίκηση είναι σε εγρήγορση για άµεση αντίδραση. 

 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί τα ανωτέρω εκτεθέντα ως απολογισµός των 

πεπραγµένων του κατά την υπό έγκριση διαχειριστική περίοδο 1/1/2015 – 31/12/2015. 

Προς τούτο υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έλεγχο και έγκριση τις 

ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015. 

Ευελπιστεί επίσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι η Γενική Συνέλευση, µε ιδιαίτερη 

απόφασή της θα απαλλάξει τα µέλη του και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε 

ευθύνη αποζηµίωσης για την υπό έγκριση χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015. 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 31 Αυγούστου 2016 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 Α.∆.Τ ΑΜ 453790 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» 

 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ««ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ 
ΚΡΗΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», οι οποίες 
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων 
και µεταβολών καθαρής θέσης χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτηµα. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδη ανακρίβεια. 
 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης 
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 
τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη µε επιφύλαξη 
 

Από τον έλεγχό µας στις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν 
υπόψιν οι παρατηρήσεις της διοίκησης στις  παραγράφους 25 και 26 του προσαρτήµατος 

συνολικού ποσού 276χιλ ευρώ περίπου, το οποίο έπρεπε να µειώνει τις ζηµίες κατα 10 χιλ και 
κατ΄ επέκταση την καθαρή θέση της εταιρείας κατα 266 χιλ Κατά τη γνώµη µας  οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» 
 κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015.Προτείνεται όµως η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου γιατί 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ.47 του κν/2190/1920 ,για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 
 
 
 

Γλυφάδα, 31 Αυγούστου 2016 
 

 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ε.Π.Ε. Ο.Ε.Λ. 

  ∆ηµάρχου Αγγέλου Μεταξά 11,  
  166 75, Γλυφάδα. Αττικής 

  Α.Μ. ΣΟΕΛ 133 
 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

Σταυρούλα Π. Μπουρίκου 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14041 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 

   
31/12/2015 31/12/2014 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Ενσώµατα πάγια  

Ακίνητα  1.189.027,20 1.240.520,49 

Μηχανολογικός εξοπλισµός  1.222.568,30 345.552,43 

Λοιπός εξοπλισµός  363226,02 393.563,15 

Επενδύσεις σε ακίνητα  

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  

Λοιπά ενσώµατα στοιχεία    165.830,68 

Σύνολο  2.774.821,52 2.145.466,75 

Άυλα πάγια στοιχεία  

∆απάνες ανάπτυξης  

Υπεραξία  

Λοιπά άυλα  2.298.249,94 2.372.534,93 

Σύνολο  2.298.249,94 2.372.534,93 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων  5.073.071,46 4.518.001,68 
 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Αποθέµατα  112.844,37 114.042,50 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές  

Εµπορικές απαιτήσεις  2.789.668,15 3.618.177,04 

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου  

Λοιπές απαιτήσεις  1.675.287,62 1.724.086,61 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  27.386,33 27.356,33 

Προπληρωµένα έξοδα  3.502,86 8.630,97 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  143.561,94 8.299,24 

Σύνολο κυκλοφορούντων  4.639.406,90 5.386.550,19 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  9.712.478,36 9.904.551,87 
 

Καθαρή θέση  

Αποτελέσµατα εις νέο  616.619,56 1.692.823,28 

Σύνολο καθαρής θέσης  616.619,56 1.692.823,28 
 

Υποχρεώσεις  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

∆άνεια  

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
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Κρατικές επιχορηγήσεις    

Αναβαλλόµενοι φόροι      

Σύνολο  0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Τραπεζικά δάνεια  3.794.325,50 3.290.393,56 
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων 
δανείων 

 
161.883,32 139.570,18 

Εµπορικές υποχρεώσεις  3.729.925,13 3.376.721,89 

Φόρος εισοδήµατος  0,00 0,00 

Λοιποί φόροι και τέλη  169.409,36 230.103,52 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης  1.240.315,49 1.169.024,70 

Λοιπές υποχρεώσεις  

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα  0,00 5.914,74 

Έσοδα επόµενων χρήσεων      

Σύνολο  9.095.858,80 8.211.728,59 

Σύνολο υποχρεώσεων  9.095.858,80 8.211.728,59 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9.712.478,36 9.904.551,87 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

1/1-31/12/2015 
1/1-

31/12/2014 
 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  3.066.563,63 4.709.331,78 

Κόστος πωλήσεων 
 

-3.162.174,54 
-

3.641.011,94 

Μικτό αποτέλεσµα 
 

-95.610,91 1.068.319,84 

Λοιπά συνήθη έσοδα 
 

121.919,70 151.886,62 
 

26.308,79 1.220.206,46 

Έξοδα διοίκησης 
 

-286.087,50 -341.688,03 

Έξοδα διάθεσης 
 

-329.331,96 -362.975,00 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές 
 

-210.657,99 -30.070,33 

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 
 

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων 

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία 
 

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων 
 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή 
ευκαιρίας 

 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

198.936,18 700,50 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 
 

-600.832,48 486.173,60 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
                     0,05 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

-422.078,04 -446.966,31 

Αποτέλεσµα προ φόρων 
 

-1.022.909,62 39.207,29 

Φόροι εισοδήµατος      

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 
 

-1.022.910,47 39.207,29 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» 

ΑΡ.Μ.Α.Ε 28449/70/Β/92/10 ΓΕΜΗ 077102527000   

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

2. Η εταιρεία εµπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και 

κατατάσσεται στην κατηγορία των µεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόµου 

4308/2014. 

3. Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη 

συµφωνία µε τον νόµο 4308/2014, µε εξαίρεση τη χρήση της δυνατότητας που 

παρέχει ο ανωτέρω νόµος στην παράγραφο 3 του άρθρου 23, βάσει της οποίας 

δεν πραγµατοποιείται αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας. 

 

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Για την παρακολούθηση των επιµέρους στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον 

αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) 

είναι µόνιµου χαρακτήρα. Τα ιδιοσχρησιµοποιούµενα κτίρια αποσβένονται µε 

ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη 

οικονοµική ζωή τους. 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και 

ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου 

χαρακτήρα. Τα επενδυτικά κτίρια αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 

4% που αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. 
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3. Τα λοιπά ενσώµατα πάγια επιµετρούνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις, 

και µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι 

µόνιµου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώµατα πάγια αποσβένονται µε τους παρακάτω 

συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική 

ζωή τους: 

 

 

 

 

 

 Ο ΠάγιοςΕξοπλισµός δύναται να αποσβεστεί εφάπαξ, όταν η αξία του είναι 

µικρότερη των 1.500,00 ευρώ. 

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή επιµετρώνται στο 

κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται 

ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Η απόσβεση των 

άυλων στοιχείων µε συµβατικά καθοριζόµενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του 

χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συµβατικά καθοριζόµενο χρόνο χρήσης, 

οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική 

ζωή τους. 

β) Τα άυλα στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη οικονοµική ζωή, ή µε ωφέλιµη 

οικονοµική ζωή που δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιµετρώνται 

στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις µε συντελεστή απόσβεσης 10%, και 

µείον ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι 

µόνιµου χαρακτήρα. 

5. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί 

συµµετοχικοί τίτλοι επιµετρώνται στο κόστος κτήσης, µείον ζηµίες αποµείωσης 

όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Μερίσµατα 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) 
Μηχανολογικός 

εξοπλισµός 
10% 

(2) Μεταφορικά µέσα 10%-12% 

(3) Εξοπλισµός (εκτός Η/Υ) 10% 

(4) Εξοπλισµός Η/Υ 20% 
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από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα, κατά 

το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα αυτών. 

6. Τα λοιπά πάγια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία («∆άνεια και 

απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον 

ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου 

χαρακτήρα. 

7. Κατά την διάθεση των ενσώµατων, άυλων και χρηµατοοικονοµικών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας και τιµήµατος 

διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζηµία στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. 

8. Τα πάσης φύσεως αποθέµατα (έτοιµα και ηµιτελή, εµπορεύµατα, πρώτες ύλες και 

υλικά, βιολογικά αποθέµατα) επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία, µεταξύ αξίας 

κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσης των 

αποθεµάτων προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού ετήσιου 

κόστους. H ζηµία που προκύπτει από την επιµέτρηση των αποθεµάτων στην 

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία όταν αυτή είναι µικρότερη του κόστους κτήσης, 

αναγνωρίζεται στις ζηµίες αποµείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξηµένων ζηµιών 

αποµείωσης αποθεµάτων, τα σχετικά ποσά εµφανίζονται στο κονδύλι 

«Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων µε σκοπό την εύλογη παρουσίαση. 

9. Οι εµπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρώνται στο κόστος 

κτήσης µείον τις εκτιµώµενες ζηµίες αποµείωσης. 

10. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα 

ποσά). Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα 

χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες 

αποµείωσης. 

11. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ 

κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας. 
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12. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία 

ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

13. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα 

στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισµό τους. 

14. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται 

µεταγενέστερα στα ονοµαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις εµπεριέχουν ή τεκµαίρεται ότι εµπεριέχουν σηµαντικά ποσά που 

αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν 

λόγω χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε 

τη σταθερή µέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ως χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(τόκοι έξοδα). 

15. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται 

αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που 

καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται µε τα ποσά που εισπράττονται ή 

εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές 

επιχορηγήσεις αποσβένονται µε τη µεταφορά τους στα αποτελέσµατα ως έσοδα, 

στην ίδια περίοδο και µε τρόπο αντίστοιχο της µεταφοράς στα αποτελέσµατα της 

λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 

που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που 

εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και 

υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν 

έξοδα µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα 

επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσµατα. 

16. Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται 

µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το 

διακανονισµό τους. 
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17. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά τον 

διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της 

περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

18. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων και περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει 

της φορολογικής νοµοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο 

εισοδήµατος και φορολογικές προσαυξήσεις. 

19. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) µεταβιβάζονται στον 

αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά 

τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονοµικά 

οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά 

και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 

τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιµετρώνται µε την µέθοδο της 

ολοκληρωµένης σύµβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του 

δουλευµένου. Τα µερίσµατα ή το εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση 

άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο 

όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. Τα δικαιώµατα αναγνωρίζονται ως 

έσοδα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 

20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής του 

δουλευµένου. 

21. Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο 

νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 

οντότητας µε την ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά τη συναλλαγή. Στο 

τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την 

ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του ισολογισµού, (β) τα µη νοµισµατικά 

στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως, 

µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγµατικές 
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διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων ή από 

τη µετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία µετατροπής κατά την 

αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που 

προκύπτουν. 

22. Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδροµικά µε τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και 

της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της µεταβολής κατά την 

έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών µεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

23. Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην 

οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και 

µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται 

αναδροµικά. 

24. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους. 

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. 

Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην 

οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και 

µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται 

αναδροµικά. 

25. Στις οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν πραγµατοποιηθεί προβλέψεις για 

αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού 286.372.65 

ευρώ.Aπο το ποσό αυτό  10.144,10 αυξάνει τις ζηµιές της τρέχουσας χρήσεως 

και 276.228,55 µειώνει την καθαρή θέση και αφορά προηγούµενες χρήσεις 

26.  Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις  2009-

2010, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
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Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΗΣ 

31.12.2014
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΗΣ 
31.12.2015

ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΩΣ 
31.12.2014

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
2015

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

2015

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ  
31.12.2015

11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤΩΝ 1.699.514,84 0,00 1.699.514,84 458.994,35 51.493,29 510.487,64 1.189.027,20
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.354.052,19 32.062,17 2.275.749,99 1.008.499,76 44.681,93 1.053.181,69 1.222.568,30
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 3.363,07 0,00 3.363,07 2.123,80 336,31 2.460,11 902,96

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.159.391,02 17.477,01 2.176.868,03 1.767.067,14 47.477,83 1.814.544,97 362.323,06
15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 165.830,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

χρ50 ΑΚΙΝ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 5.382.151,80 49.539,18 6.155.495,93 3.236.685,05 143.989,36 3.380.674,41 2.774.821,52

Β ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΗΣ 

31.12.2014
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΗΣ 
31.12.2015

ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΩΣ 
31.12.2014

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
2015

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ  
31.12.2015

16.05 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 31.596,00 0,00 31.596,00 22.625,85 4.300,22 26.926,07 4.669,93

16.10 ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 25.013,32 0,00 25.013,32 25.013,30 0,00 25.013,30 0,02
16.12 ΕΞΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 25.837,18 0,00 25.837,18 18.949,28 2.314,26 21.263,54 4.573,64

16.13 ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 70.395,18 0,00 70.395,18 70.395,16 0,00 70.395,16 0,02

16.15
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ 
ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 91.472,77 0,00 91.472,77 91.472,75 0,00 91.472,75 0,02

16.17 ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3.915.416,40 0,00 3.915.416,40 1.562.158,28 67.751,43 1.629.909,71 2.285.506,69
16.19 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 977.662,41 0,00 977.662,41 973.474,41 688,98 974.163,39 3.499,02

Λ.16 ΣΥΝΟΛΟ 5.137.393,26 0,00 5.137.393,26 2.764.089,03 75.054,89 2.839.143,92 2.298.249,34
Γ.ΣΥΝΟΛΟ 10.519.545,06 49.539,18 11.292.889,19 6.000.774,08 219.044,25 6.219.818,33 5.073.070,86 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 31/12/2015

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν. 

Πρόβλεψη για τα πιθανά ποσά που πιθανόν να προκύψουν από το πόρισµα του 

φορολογικού έλεγχου δεν είναι εφικτό να γίνει 

 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1 Ενσώµατα, άυλα και βιολογικά πάγια 
 

Παρέχεται συνηµµένος πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται οι πληροφορίες που 

αφορούν την κίνηση και τη συµφωνία των λογαριασµών των ενσωµάτων παγίων, των 

βιολογικών παγίων και των άυλων παγίων. 

 

 

 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως  

α. Άρθρο 42ε παρ. 8: 

Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης). 

(Ακολουθεί συνηµµένος πίνακας µεταβολών παγίων στο τέλος του προσαρτήµατος) 
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2 Καθαρή θέση 
 

Το εγκεκριµένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 130,892 µετοχές ονοµαστικής 

αξίας 1,5 ευρώ η κάθε µία, και είναι ολοσχερώς καταβληµένο.  

∆εν υφίσταται µεταβολή του αριθµού των µετοχών κατά τη διάρκεια των περιόδων που 

παρουσιάζονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.  

Το κονδύλι «Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης ποσού € 

8,636,79 αφορά καθ' ολοκληρία την κράτηση για Τακτικό Αποθεµατικό. 

∆εν υφίστανται κατά την 31/12/2015 άλλου τύπου αποθεµατικά, εκτός του υπολοίπου 

ζηµιών εις νέον, το οποίο είναι πλήρως φορολογηµένο. 

 

3 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσµες µετά από 5 έτη 
 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας δεν υφίστανται. 

 

4 Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόµενες επιβαρύνσεις 
(ενδεχόµενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισµού 

 

Η εταιρεία κατά την 31/12/2015 δεν είχε παράσχει οποιαδήποτε µορφής εγγύηση υπέρ 

τρίτων. Σηµειώνεται ότι κατά καιρούς, στα πλαίσια απαιτήσεων πελατών της εταιρείας, 

εκδίδονται εγγυητικές επιστολές τραπέζης διαφόρων τύπων κατά περίπτωση. 

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2009-10, µε 

συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 

κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν, οι οποίες δε δύναται να 

προσδιορισθούν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να είναι σηµαντικού ύψους 

Επιπλέον, για τη χρήση 2015  πραγµατοποιείται φορολογικός έλεγχος από τους 

νόµιµους ελεγκτές, όπως ορίζεται από το άρθρο 65Α παραγρ.1 Ν.4174/2013. 
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5 Προτεινόµενη διάθεση κερδών 
 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας προτείνεται η µη διανοµή µερίσµατος για τη 

χρήση λόγω ζηµιών Η ανωτέρω πρόταση περιλαµβάνεται στις αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου . Σηµειώνεται ότι απαιτείται από τη Γενική Συνέλευση σχετική 

έγκριση µε αυξηµένη πλειοψηφία επί της ανωτέρω προτάσεως.  

  

6 Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου 
 

Ο µέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την χρήση 2015 ανήλθε σε 

34απασχολούµενους, οι οποίοι αναλύονται περαιτέρω σε: 

    

Μέσο όρος εργατικού προσωπικού 0   

Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού 90   

Γενικός µέσος όρος απασχολούµενων 90   

    

    

    
 

7 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Η εταιρεία δεν έχει παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη του ∆ιοικητικού της 

Συµβουλίου. 

 

8 Αµοιβές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Η εταιρεία δεν έχει παράσχει αµοιβές σε µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 
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9 Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 
 

Η εταιρεία δεν έχει συνδεδεµένα µέρη µε τα οποία να πραγµατοποιεί συναλλαγές, µε 

αποτέλεσµα να µην περιλαµβάνονται τέτοιου είδους κονδύλια στις οικονοµικές 

καταστάσεις της. Η ανωτέρω σηµείωση ισχύει τόσο για την τρέχουσα χρήση 2015, όσο 

και για την παρουσιαζόµενη συγκριτική χρήση 2014. 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ , 31 Αυγούστου 2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

,  Α.∆.Τ ΑΜ 453790 Α.∆.Τ. ΑΒ 480692   ΑΤ  Χ 853345 

 

 


