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Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Εμείς, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία («η Εταιρεία»),
δηλώνουμε και βεβαιώνουμε για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2018 και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
α) Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2018, τις
καταστάσεις, συνολικών αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσης που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και τα στοιχεία της περίληψης σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπών
επεξηγηματικών πληροφοριών.
β) Η έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της
Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

29 Ιουλίου 2019, Νίκαια

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας
Αντιπρόεδρος

Κωστιάδης Αθανάσιος
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Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Προς τους Μετόχους της Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία («η Εταιρεία»):
Βάσει του ΚΝ 2190/1920 (Ν 4548/2018) και Ν 4308/2014 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
ενοποιημένες και μη, κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), υποβάλλουμε συνημμένα στην
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2018 με τις παρατηρήσεις επ’ αυτών, για την έγκρισή σας.
Η παρούσα έκθεση της Εταιρείας παρέχει περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου, συνοπτικές χρηματοοικονομικές
πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και λειτουργία, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά
τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, πληροφορίες σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, αναλύσεις
σχετικά με τη διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζονται, μελέτη σχετικά με το
λειτουργικό περιβάλλον, παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων για την επόμενη χρήση,
καθώς και γνωστοποιήσεις για άλλα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και την εταιρική δομή.
Η Εταιρεία
Η Ιπποκράτης ΑΕ ιδρύθηκε το 1991 από μία ομάδα ιατρών που σαν
σκοπό είχαν την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς της
ευρύτερης περιοχής της Νίκαιας. Με την πάροδο των χρόνων
εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο ιδιωτικό πολυϊατρείο, που παρέχει
υψηλού

επιπέδου

ιατρικές

υπηρεσίες,

αξιόπιστη

και

ασφαλή

διαγνωστική βοήθεια στον εξεταζόμενο και τον κλινικό ιατρό.
Χάρη στην υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της, την πολυδύναμη
εργαστηριακή της πληρότητα, την άρτια στελέχωσή της και το υψηλό
επίπεδο υπηρεσιών της, έχει αναδειχθεί σε μονάδα ουσιαστικής
παροχής

πρωτοβάθμιας

εξεταζόμενους

φροντίδας

γρήγορη

υγείας.

Εξασφαλίζει

εξυπηρέτηση,

στους

αποτελεσματική

εργαστηριακή προσέγγιση στο πρόβλημά τους, συνεπή τήρηση των
προγραμματισμένων τους ραντεβού, παροχή εμπεριστατωμένων
οδηγιών προετοιμασίας και ταχεία επίδοση των αποτελεσμάτων.
Παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις, ανανεώνει και εκσυγχρονίζει τον
ιατροτεχνολογικό

της

εξοπλισμό,

εφαρμόζει

τις

σύγχρονες

τεχνολογίες στη διαγνωστική της μεθοδολογία και μεριμνά αδιάκοπα
για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Επίσης, διαθέτει μονάδα εξωτερικών αιμοληψιών που εξυπηρετεί
καθημερινά τους κλινήρεις ασθενείς, ενώ με το ασθενοφόρο της
διευκολύνει άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν.
Το κέντρο εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες υγιεινής και προστασίας
τόσο για τους εξεταζόμενους όσο και για το προσωπικό του. Επίσης,
τηρεί με συνέπεια το σχέδιο ασφάλειας προσωπικών δεδομένων,
καθώς και τον κανονισμό διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων που έχει υποβάλλει στα αρμόδια όργανα της πολιτείας.
Η Ιπποκράτης ΑΕ είναι συμβεβλημένη με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς επίσης και με τον νέο ενοποιημένο ασφαλιστικό
φορέα Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας («ΕΟΠΥΥ»).
Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Ιπποκράτης ΑΕ στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην αξιοπιστία των εργαστηριακών
αποτελεσμάτων επί των διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργεί.
Τα ιατρικά κέντρα Ιπποκράτης διαθέτουν πάνω από 200 έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη και οι εγκαταστάσεις καλύπτουν
πάνω από 2.000τμ
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Τα ιατρικά κέντρα Ιπποκράτης διαθέτουν άρτιο εξοπλισμό με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Ο σύγχρονος εξοπλισμός
αφενός παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα και αφετέρου επιταχύνει σε μέγιστο βαθμό την όλη διαδικασία των εξετάσεων που
θα διενεργηθούν. Τα κεντρικά εργαστήρια (βιοχημικά, ορμονολογικά, ανοσολογικά, αιματολογικά και μικροβιολογικά) είναι
πλήρως αυτοματοποιημένα σε όλα τα στάδια διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων. Από την παραλαβή του δείγματος
μέχρι την αποστολή των αποτελεσμάτων, όλη η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με τα πλέον σύγχρονα ρομποτικά
συστήματα από τις κορυφαίες κατασκευάστριες εταιρείες του χώρου. Η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης
των εξετάσεων αίματος ελαχιστοποιεί τη πιθανότητα λάθους, επιτρέπει την πλήρη ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση του κάθε
δείγματος του ασθενούς, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας αποτελέσματα.
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Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ιατρικών κέντρων Ιπποκράτης

• Αξιοπιστία, χάρη στο κορυφαίο επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων.
• Υψηλή τεχνογνωσία.
• Καινοτομία.
• Τεχνολογία αιχμής.
• Άριστη ιατρική εξειδίκευση σε πληθώρα θεραπευτικών κατηγοριών που περιλαμβάνουν κάθε είδους διάγνωση.
• Ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που γίνεται πράξη μέσα από την αφοσίωση και τη φροντίδα που προσφέρουν οι άνθρωποι.
Τμήματα των ιατρικών κέντρων Ιπποκράτης

Γιατί επιλέγουν τα ιατρικά κέντρα Ιπποκράτης

• Στα ιατρικά κέντρα Ιπποκράτης επικεντρωνόμαστε στην έγκυρη, ασφαλή διάγνωση και στην ολοκληρωμένη υποστήριξη
στον τομέα της πρόληψης.

• Η συνεργασία μας με κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς μας καθιστά «online» με τις εξελίξεις της ιατρικής έρευνας,
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

• Με προγραμματισμένες και εξειδικευμένες επενδύσεις αναβαθμίζουμε και συνεχώς επεκτείνουμε τον εξοπλισμό μας.
• Με συνεχή εκπαίδευση βελτιώνουμε τις ικανότητες και δυνατότητες των στελεχών μας, όσον αφορά στην υποστήριξη και
στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται.

• Με βάση τη σωστή οργάνωση και την πρότυπη λειτουργία, με εργαλεία το εξειδικευμένο προσωπικό μας και τον σύγχρονο
εξοπλισμό, εστιάζουμε στην ανθρώπινη και διακριτική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού, παράλληλα με την ταχεία και έγκαιρη
αρωγή στο έργο της κλινικής ιατρικής.

• Η σταθερή συνεργασία και η εμπιστοσύνη των συναδέλφων ιατρών και των ασθενών τους φανερώνει τη συνέπεια στους
αρχικούς μας στόχους.
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Νέα επένδυση (αξονικός τομογράφος Aquilion 128)

Ο αξονικός τομογράφος Aquilion 128 είναι ένας υπερσύγχρονος πολυτομικός αξονικός τομογράφος 128 τομών ελικοειδούς
σάρωσης πραγματικού χρόνου, με τον οποίο επιτυγχάνεται κορυφαία ποιότητα απεικόνισης σε ελάχιστο χρόνο και με πολύ
χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

• Αξονική Στεφανιογραφία.
• Αξονική Αγγειογραφία.
• Αξονική Εικονική Ενδοσκόπηση.
• Αξονική Τομογραφία Γναθών (Dental Scan).
• Αξονική Εγκεφάλου-Σ. Κρανίου.
• Αξονική Θώρακος-Τραχήλου.
• Αξονική Άνω & Κάτω Κοιλιάς.
• Αξονική Μυοσκελετικού Συστήματος.
• Αξονική Ουρογραφία.
1) ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
Μέχρι πρόσφατα ο μόνος τρόπος εξέτασης και μελέτης των στεφανιαίων αρτηριών ήταν η κλασσική στεφανιογραφία, μια
εξέταση αιματηρή και υψηλού ρίσκου (θνητότητα 1%). Με τον νέο αξονικό τομογράφο 128 τομών η σκιαγράφηση αυτού
του πολύτιμου αρτηριακού δένδρου που μέχρι τώρα λόγω της διαρκούς κίνησης της καρδιάς δεν μπορούσε να
απεικονισθεί, είναι πλέον εφικτή. Με το κράτημα μιας μόνο αναπνοής, σε χρόνο εξέτασης μικρότερο των 15
δευτερολέπτων, με απλή ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας, χωρίς καθετηριασμό ή ανάγκη νοσηλείας παράγεται
μια πολύ ικανοποιητική εικόνα της καρδιάς στο σύνολο της και των στεφανιαίων αγγείων. Με τη βοήθεια τεχνικών όπως η
πολυεπίπεδη ανασύνθεση και η τρισδιάστατη απεικόνιση ακολουθεί μελέτη της ανατομίας και της μορφολογίας των
στεφανιαίων αρτηριών. Ανακαλύπτονται και καταγράφονται στενώσεις, αποφράξεις ή ανευρύσματα των στεφανιαίων.
Επιπλέον μελετώνται και νοσογόνοι παράγοντες που δεν είναι δυνατόν να απεικονισθούν στην κλασσική στεφανιογραφία,
όπως η απεικόνιση και η σύσταση της αθηρωματικής πλάκας, οι ασβεστώσεις των αγγείων, οι καρδιακές κοιλότητες, τα
μεγάλα αγγεία, οι πνεύμονες κλπ. Η εξέταση είναι κατάλληλη και για ασθενείς που έχουν υποστεί εγχείρηση by-pass ή
διάνοιξη των στεφανιαίων και τοποθέτηση stent.
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2) ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (CT-ANGIOGRAPHY)
Με το νέο τομογράφο απεικονίζονται με ακρίβεια όλα τα μεγάλα αγγεία του σώματος (καρωτίδες, θωρακική και κοιλιακή
αορτή, νεφρικές αρτηρίες, λαγόνιες, αρτηριακό δένδρο κάτω άκρων) και του εγκεφάλου. Με μία μόνο ενδοφλέβια έγχυση
σκιαγραφικής ουσίας επιτυγχάνεται απεικόνιση ανώτερη της κλασσικής αγγειογραφίας και αποφεύγεται ο αιματηρός
καθετηριασμός. Η δόση της ακτινοβολίας είναι σαφώς μικρότερη, ενώ οι δυνατότητες επεξεργασίας και τρισδιάστατης
απεικόνισης επιτρέπουν ακριβέστερη μελέτη και διαγνωστική ακρίβεια.
3) ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
Η αξονική εικονική ενδοσκόπηση (VIRTUAL ENDOSCOPY) είναι εφικτή χάρη στην ικανότητα ανασύνθεσης και ψηφιακής
εσωτερικής απεικόνισης των ανατομικών κοιλοτήτων, των μεγάλων αγγείων και του βρογχικού δένδρου.
Μία δημοφιλής και χρήσιμη εφαρμογή είναι η αξονική κολονοσκόπηση (CT–COLONOSCOPY, VIRTUAL COLONOSCOPY).
Πρόκειται για μία ακριβή μελέτη του παχέος εντέρου με τον αξονικό τομογράφο, θεωρούμενη ως η εναλλακτική εξέταση
της κλασσικής κολονοσκόπησης. Έτσι ασθενείς που για διάφορους λόγους δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κάνουν
κολονοσκόπηση μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να υποβληθούν στην αξονική κολονοσκόπηση. Η ποιότητα των εικόνων είναι
ικανοποιητική και η διαγνωστική ευαισθησία υψηλή.
4) ΑΞΟΝΙΚΗ ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑ (CT-UROGRAPHY)
Oι δυνατότητες απεικόνισης του τομογράφου 128 τομών μπορούν να παράγουν υψηλής ποιότητας ουρογραφία με
μεγαλύτερη ταχύτητα και κυρίως με υψηλότερη της κλασσικής εξέτασης ακρίβεια. Συγχρόνως λαμβάνονται πολλές
πληροφορίες για την αγγείωση των νεφρών και μελετώνται τα γύρω όργανα της κοιλίας.
5) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Οι υψηλές ταχύτητες εξέτασης καθιστούν τον τομογράφο 128 τομών καταλληλότερο για εξετάσεις παιδιών και ελαττώνουν
την ανάγκη χορήγησης αναισθητικών φαρμάκων. Επιπλέον ο τομογράφος είναι εξοπλισμένος με ειδικό πρόγραμμα
ελάττωσης της δόσης (KID–CT).
6) OΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οι δυνατότητες πολυεπίπεδης απεικόνισης (multiplanar visualization) δημιουργούν εικόνες των οστών που επιτρέπουν
στον ορθοπεδικό χειρουργό να καθορίσει με ακρίβεια το σχέδιο αποκατάστασης.
7) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΟΖΩΝ
Με το πρόγραμμα αυτό ανακαλύπτονται, αξιολογούνται και παρακολουθούνται μικρά οζίδια στους πνεύμονες .Αυτό οδηγεί
στην έγκαιρη αξιολόγηση τους και ενδεχομένως στον καθορισμό θεραπείας ή ακόμη και στην απόφαση χειρουργικής
επέμβασης.
8) ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ
Με το πρόγραμμα ανάλυσης εγκεφαλικής αιμάτωσης (cerebral blood perfusion), σε συνδυασμό με την CT αγγειογραφία
του εγκεφάλου και των καρωτίδων, μπορεί να διερευνηθεί η αιτία του εγκεφαλικού επεισοδίου, πχ ένα στενωμένο αγγείο ή
μία περιοχή αιμορραγίας. Επιπλέον λαμβάνονται πληροφορίες για την βιωσιμότητα του εγκεφαλικού ιστού, τη δυνατότητα
θεραπευτικής επέμβασης και επομένως για την πρόγνωση του ασθενούς.
9) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Η ταχύτητα εκτέλεσης, η δυνατότητα ανακάλυψης πολύ μικρών βλαβών και η μελέτη της αγγείωσης των όγκων
αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα στους ογκολογικούς ασθενείς και στους γιατρούς τους. Οι βιοψίες εκτελούνται με
μεγαλύτερη ευκολία και υψηλότερη ακρίβεια.
10) ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΩΝ (DENTALSCAN)
Η εξέταση απεικονίζει με μεγάλη ακρίβεια την περιοχή της άνω ή της κάτω γνάθου και χρησιμεύει κυρίως στις επεμβάσεις
τοποθέτησης τεχνητών οδοντικών εμφυτευμάτων.
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Α. Οικονομική Επισκόπηση
Οι στόχοι, οι βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές της Εταιρείας παραμένουν αμετάβλητοι παράγοντες. Η Εταιρεία είναι
προσηλωμένη στις εξής αρχές:

• Την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών που ξεπερνούν τις απαιτήσεις των πελατών μας.
• Τη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας που ενισχύει την ατομική δημιουργικότητα και την ομαδική εργασία, ενώ παράλληλα
δείχνει εκτίμηση προς την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό μεταξύ εργασίας και Διοίκησης.

• Να είμαστε μία αξιόπιστη πλατφόρμα με θετική κοινωνική συμβολή από την οποία θα επιτύχουμε προσωπικούς,
επαγγελματικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

• Να μεγιστοποιήσουμε την αξία που λαμβάνουν οι πελάτες, οι συνεργάτες και οι Μέτοχοι μας, μέσω μακροπρόθεσμης
εμπιστοσύνης και αμοιβαία οφέλη, ενώ παράλληλα διατηρούμε ανοιχτή πολιτική προς νέες σχέσεις και συνεργασίες.

• Αναγνώριση ότι η κερδοφορία και η οικονομική διαύγεια της Εταιρείας μας είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά της επιτυχίας.
• Αναγνώριση ότι η καινοτομία στη Διοίκηση και στη διαχείριση μαζί με την υπευθυνότητα και την αρμονική σχέση με το
οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για την ορθή λειτουργία μας.
Η πολιτική γνωστοποίησης και παρουσίασης που ακολουθεί η Εταιρεία για τους δείκτες, αναλύσεις και τις συναφείς
χρηματοοικονομικής φύσεως πληροφορίες, βασίζεται εξ ολοκλήρου στο θεσπισμένο πλαίσιο κατάρτισης των Κατευθυντήριων
Γραμμών

«Εναλλακτικοί

(ESMA/2015/1415el),

που

Δείκτες

Μέτρησης

εφαρμόζονται
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Εναλλακτικούς
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Αρχής
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Κινητών
Απόδοσης

Αξιών

και

(ΕΔΜΑ),

Αγορών
οι

οποίοι

γνωστοποιούνται από τους εκδότες κατά την ημερομηνία αναφοράς ρυθμιζόμενων πληροφοριών και έχουν ως στόχο να
προαγάγουν τη χρησιμότητα και τη διαφάνεια των ΕΔΜΑ, καθώς και την ορθή και πλήρη πληροφόρηση του επενδυτικού
κοινού σχετικά με τη χρηματοοικονομική επίδοση και θέση των εκδοτών. Η υιοθέτηση αυτής της νέας πολιτικής προϋποθέτει
και την, μη ουσιώδη, προσαρμογή ορισμένων δεικτών και λοιπών στοιχείων της προηγούμενης χρήσης.
Η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης είχε ως ακολούθως:
Προσαρμοσμένο EBITDA
Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων της Εταιρείας έχουν ως εξής:

€312.964,39

€567.095,67

31/12/2018

31/12/2017

€420.733,95

31/12/2016

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας, τόσο της κλειόμενης όσο και της συγκριτικής χρήσης, επιβαρύνθηκαν και επωφελήθηκαν
από μη ταμειακά, μη επαναλαμβανόμενα, έκτακτα και ειδικά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Ο δείκτης προσαρμοσμένων
κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων λαμβάνει υπ' όψιν του αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, ώστε να παρουσιάζει
με ακρίβεια την ικανότητα της Εταιρείας να δημιουργήσει κέρδη. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμογές του
δείκτη αυτού βρίσκονται επί της ανάλυσής του στην παράγραφο «Προσαρμοσμένο EBITDA».
Πωλήσεις
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά (5,90)% ή €(155.293,63) και ανήλθε σε
€2.478.247,32 έναντι €2.633.540,95 της προηγουμένης χρήσης.
Εντός των συνόλων των πωλήσεων και εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι μειώσεις των πωλήσεων που αφορούν το rebate και
clawback που ανήλθαν σε €(907.978,59) έναντι €(775.088,77) της προηγούμενης χρήσης.
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Διάρθρωση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανά κύρια κατηγορία εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:
Διάρθρωση αποτελεσμάτων στις 31/12/2018

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ
Πωλήσεων
υπηρεσιών:
72,97%
€2.478.247,32

Λειτουργίας
διάθεσης:
2,31%
€55.659,86
100%
€2.410.344,53

100%
€3.396.240,03

Κόστος
Πωλήσεων:
61,71%
€1.487.449,61

Υπόλοιπα
στοιχεία:
27,03%
€917.992,71

Διοικητικής
λειτουργίας:
33,60%
€809.979,22
Υπόλοιπα
στοιχεία:
2,38%
€57.255,84

Διάρθρωση αποτελεσμάτων στις 31/12/2017

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ
Πωλήσεων
υπηρεσιών:
98,46%
€2.633.540,95

100%
€2.674.801,06

Λειτουργίας
διάθεσης:
2,27%
€51.507,32
100%
€2.268.075,72

Υπόλοιπα
στοιχεία:
1,54%
€41.260,11

Κόστος
Πωλήσεων:
65,20%
€1.478.765,35

Διοίκητικής
λειτουργίας:
30,74%
€697.100,25
Υπόλοιπα
στοιχεία:
1,79%
€40.702,80

Αποτελέσματα μετά φόρων
Τα αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκαν κατά 24,64% ή €158.714,26 και ανήλθαν σε
€802.907,43 έναντι €644.193,17 της προηγουμένης χρήσης.
Η Εταιρεία ανέστρεψε πρόβλεψη απομείωσης ύψους €917.926,74 της θυγατρικής της Μαγνητική ΑΕ η οποία άμεσα επηρέασε
της οικονομικές καταστάσεις. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την αναστροφή της θυγατρικής βρίσκονται επί της
ανάλυσής της στην παράγραφο «Επενδύσεις συμμετοχών». Η αναστροφή συμπεριλαμβάνεται στα «Υπόλοιπα στοιχεία».
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Διάρθρωση καθαρής θέσης
Οι ισολογισμοί της Εταιρείας ανά κύρια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων έχουν ως εξής:
Διάρθρωση καθαρής θέσης στις 31/12/2018

Μη κυκλοφορούν
ενεργητικό:
70,70%
€3.542.955,01

Κυκλοφορούν
ενεργητικό:
29,30%
€1.468.202,74

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

100%
€5.011.157,75
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις:
6,41%
€321.237,89

Ίδια κεφάλαια:
65,68%
€3.291.556,43

Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις:
27,90%
€1.398.363,43
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Διάρθρωση καθαρής θέσης στις 31/12/2017

Μη κυκλοφορούν
ενεργητικό:
56,38%
€2.234.753,54

Κυκλοφορούν
ενεργητικό:
43,62%
€1.729.277,74

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

100%
€3.964.031,28
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις:
7,64%
€303.010,90

Ίδια κεφάλαια:
62,75%
€2.487.547,80

Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις:
29,60%
€1.173.472,58
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Επενδύσεις
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε ενσώματα και ασώματα πάγια στην κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε €271.768,02 έναντι
€87.590,79 της προηγούμενης χρήσης.
Η Εταιρεία στα πλαίσια της κερδοφορίας και στόχους επεκτασιμότητας της, έχει επενδύσει σε δύο θυγατρικές, την
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ποσοστό 87,47% και την ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ποσοστό 60,33%.
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Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Κυκλοφοριακή ρευστότητα (Current liquidity)
31/12/2018
Κυκλοφορούν ενεργητικό

€1.468.202,74

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

€1.398.363,43

31/12/2017
1,05

€1.729.277,74

1,47

€1.173.472,58

Η δυνατότητα αποπληρωμής των βραχυπρόθεσμων στοιχείων του παθητικού με τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού
της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά (0,42) φορές. Ειδικότερα, το κυκλοφορούν ενεργητικό μειώθηκε κατά
€(261.075,00) και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά €224.890,85. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά την
κυκλοφοριακή ρευστότητα, βρίσκονται επί της ανάλυσής του στην παράγραφο «Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου».
Μεικτό περιθώριο (Gross margin)
31/12/2018
Μεικτό κέρδος

€990.797,71

Πωλήσεις

€2.478.247,32

31/12/2017

39,98%

€1.154.775,60
€2.633.540,95

43,85%

Τα έσοδα που απομένουν από τη διαχείριση της σχέσης των πωλήσεων με το κόστος τους μειώθηκαν κατά (3,87)%.
Ειδικότερα, το μεικτό κέρδος μειώθηκε κατά €(163.977,89) και οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά €(155.293,63).
Καθαρό λειτουργικό περιθώριο (Net operating margin)
31/12/2017

31/12/2018
Προσαρμοσμένο EBIT

€136.090,34

Πωλήσεις

€2.478.247,32

5,49%

€407.817,72
€2.633.540,95

15,49%

Η λειτουργική αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας και πολιτικής τιμών της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε
κατά (9,99)%. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων μειώθηκαν κατά €(271.727,38) και οι πωλήσεις
μειώθηκαν κατά €(155.293,63). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμογές του δείκτη Προσαρμοσμένο EBIT
βρίσκονται επί της ανάλυσής του στην παράγραφο «NOPAT».
Αποδοτικότητα μέσων ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (Return on average equity before tax)
31/12/2018
Προσαρμοσμένο EBIT

€136.090,34

Μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων

€2.889.552,11

31/12/2017
4,71%

€407.817,72
€2.169.277,03

18,80%

Το επίπεδο απόδοσης των επενδυμένων στοιχείων της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά (14,09)%. Ειδικότερα,
τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων μειώθηκαν κατά €(271.727,38) και ο μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε
κατά €720.275,08.
Σχέσεων κεφαλαίων (Equity to assets)
31/12/2018
Ίδια κεφάλαια

€3.291.556,43

Ενεργητικό

€5.011.157,75

65,68%

31/12/2017
€2.487.547,80
€3.964.031,28

62,75%

Η δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων και το επίπεδο αυτονομίας της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε
κατά 2,93%. Ειδικότερα, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά €804.008,63 και το ενεργητικό αυξήθηκε κατά €1.047.126,47.
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Κάλυψη τόκων (Interest coverage)
31/12/2018
Προσαρμοσμένο EBITDA

€312.964,39

Έξοδα τόκων

€14.031,34

31/12/2017
22,30

€567.095,67
€9.811,36

57,80

Η δυνατότητα αποπληρωμής των χρεωστικών τόκων από χρηματοοικονομικούς πόρους που δημιουργούνται από την
οικονομική δραστηριότητα της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά 35,50 φορές. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα
κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά €(254.131,28) και τα έξοδα τόκων αυξήθηκαν κατά €4.219,98.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμογές του δείκτη Προσαρμοσμένο EBITDA βρίσκονται επί της ανάλυσής του
στην παράγραφο «Προσαρμοσμένο EBITDA».
Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων – ημέρες (Inventory turnover – days) (α)
31/12/2018
Κόστος αποθεμάτων

€357.236,37

Μέσος όρος αποθεμάτων (*)

€38.888,80

31/12/2017
40

€354.423,43
€29.758,84

31

Η ταχύτητα με την οποία τα αποθέματα της Εταιρείας διατέθηκαν και αντικαταστάθηκαν στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε
κατά 9 ημέρες λόγω αύξησης του μέσου όρου ανακύκλωσής τους. Ειδικότερα, το κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €2.812,94 και ο μέσος όρος αποθεμάτων αυξήθηκε κατά €9.129,96. Ο δείκτης είναι σε ημέρες
(365), συνεπώς το διαιρεμένο υπόλοιπο έχει ήδη διαιρεθεί ως παρονομαστής του 365. (*) Ο μέσος όρος αποθεμάτων δε
συμπεριλαμβάνει τις προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων και προσαρμόζει τις προβλέψεις υποτιμήσεων.
Ταχύτητα είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων – ημέρες (Trade receivables turnover – days) (β)
31/12/2018
Πωλήσεις

€2.478.247,32

Μέσος όρος εμπορικών απαιτήσεων (*)

€(127.494,41)

31/12/2017
(19)

€2.633.540,95
€(26.840,85)

(4)

Η ταχύτητα με την οποία οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας εισπράττονται στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 15
ημέρες λόγω μείωσης του μέσου όρου ρευστοποίησής τους. Ειδικότερα, οι πωλήσεις μειώθηκε κατά €(155.293,63) και ο
μέσος όρος εμπορικών απαιτήσεων μειώθηκε κατά €(100.653,56). Ο δείκτης είναι σε ημέρες (365), συνεπώς το διαιρεμένο
υπόλοιπο έχει ήδη διαιρεθεί ως παρονομαστής του 365. (*) Ο μέσος όρος εμπορικών απαιτήσεων δε συμπεριλαμβάνει τους
επισφαλείς και επίδικους πελάτες και τις προβλέψεις απομειώσεων, και είναι μειωμένος κατά τις προκαταβολές πελατών.
Ταχύτητα εξόφλησης εμπορικών υποχρεώσεων – ημέρες (Trade payables turnover – days) (γ)
31/12/2018
Κόστος εισροών προμηθευτών (*)

€1.726.496,68

Μέσος όρος εμπορικών υποχρεώσεων (*)

€73.528,87

31/12/2017
16

€1.283.629,23
€74.599,17

21

Η ταχύτητα με την οποία οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας εξοφλούνται στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 6
ημέρες λόγω μείωσης του μέσου όρου εκκρεμότητάς τους. Ειδικότερα, το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά €442.867,45
και ο μέσος όρος εμπορικών υποχρεώσεων μειώθηκε κατά €(1.070,30). Ο δείκτης είναι σε ημέρες (365), συνεπώς το
διαιρεμένο υπόλοιπο έχει ήδη διαιρεθεί ως παρονομαστής του 365. (*) Το κόστος εισροών προμηθευτών αποτελείται από τις
αγορές αποθεμάτων μείον τις αυτοπαραδόσεις, πλέον τις προσθήκες ακινητοποιήσεων, τις παρεπόμενες παροχές και έξοδα
προσωπικού, τις αμοιβές και έξοδα τρίτων, τις παροχές τρίτων και τα διάφορα έξοδα, μείον τα έξοδα χρήσης δουλευμένα.
(*) Ο μέσος όρος εμπορικών υποχρεώσεων δε συμπεριλαμβάνει τις προκαταβολές πελατών και είναι μειωμένος κατά τις
προκαταβολές αποθεμάτων και προμηθευτών.
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Κύκλος μετατροπής μετρητών (Cash conversion cycle) (α) + (β) + (γ)
31/12/2018
Υπολειπόμενες ημέρες από (α) + (β) - (γ)

31/12/2017
5

40 + 19 - 16

6

31 + 4 - 21

Η ταχύτητα με την οποία μετατρέπονται οι πόροι της Εταιρείας σε μετρητά στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 0 ημέρες.
Η Εταιρεία έχει πετύχει υγιή ρευστότητα μέσω χαμηλού κύκλου μετατροπής μετρητών διότι κατά μέσο όρο είναι σε θέση να
αγοράσει και να πωλήσει αποθέματα, και να εισπράξει τις προκύπτουσες απαιτήσεις, πριν καταστούν οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις πληρωτέες.
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (Earnings / (Losses) per share)
31/12/2018
Αποτελέσματα μετά φόρων

€802.907,43

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών

167.078

31/12/2017
€4,81

€644.193,17

€3,86

167.078

Τα βασικά κέρδη / (ζημιές) που αντιστοιχούν σε κάθε μετοχή της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά €0,95. Ειδικότερα, τα
αποτελέσματα μετά φόρων αυξήθηκαν κατά €158.714,26 και ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών είχε μηδενική
μεταβολή κατά 0 τεμάχια.
Λογιστική αξία μετοχής (Book value per share)
31/12/2018
Ίδια κεφάλαια

€3.291.556,43

Αριθμός μετοχών

167.078

€19,70

31/12/2017
€2.487.547,80
167.078

€14,89

Η εσωτερική αξία που έχει η μετοχή της Εταιρείας για τους Μετόχους αυξήθηκε κατά €4,81. Ειδικότερα, τα ίδια κεφάλαια
αυξήθηκαν κατά €804.008,63 και ο αριθμός μετοχών είχε μηδενική μεταβολή κατά 0 τεμάχια.

Β. Επιχειρηματικές Προοπτικές
Η εξέλιξη της Εταιρείας και του κλάδου στην ελληνική αγορά είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια λόγω του επιπέδου
της αβεβαιότητας που υπάρχει. Σε αυτό το ασαφές περιβάλλον, η Εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμά της, το οποίο συνίσταται
κυρίως στη βελτίωση της παραγωγικότητάς, στη βελτίωση των υπηρεσιών, στον περιορισμό των δαπανών, στην εύρεση
νέων αγορών και πελατών και στην καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να
προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την επίδρασή τους στις δραστηριότητες της
Εταιρείας, με δεδομένο ότι έχουν αλλάξει τα οικονομικά στοιχεία που θεσπίζουν την ανταγωνιστική ικανότητα και
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της χώρας. Λόγω αυτού, η Διοίκηση επιβλέπει διεξοδικά την παροχή υπηρεσιών, εκτιμά
διαρκώς και συνολικά τη λειτουργία της Εταιρείας και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις σε αυτή, προκειμένου να
διασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις
δραστηριότητές της.
Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών υγείας έχει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του ΕΟΠΥΥ και την παράταση εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της συνολικής δαπάνης για διαγνωστικές
εξετάσεις. Με τον Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/2013), άρθρο 100, παράγραφος 5 και 7, καθορίστηκαν κλιμακούμενα ποσοστά
εκπτώσεων επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών
υγείας, υπέρ του οργανισμού ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα. Περαιτέρω, τέθηκε σε εφαρμογή αυτόματος μηχανισμός
επιστροφών (Claw back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και λοιπών. Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ότι το
υπερβάλλον ποσό μεταξύ των συνολικών δαπανών για υπηρεσίες υγείας και του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ αναζητείται
από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, με εξαμηνιαίο υπολογισμό και αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές (rebates)
τυχόν άλλες εκπτώσεις καθώς και μη αποδεκτές δαπάνες και σφάλματα. Με την υπ' αριθμό Γ3γ/ΓΠ/77011/30-10-2015 (ΦΕΚ
Β' 2391/06-11-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, παρατάθηκε η εφαρμογή του rebate στους παρόχους
έως την 31/12/2018.
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Χρηματοοικονομικοί δείκτες αποδοτικότητας
Η Εταιρεία ελέγχει την απόδοση των λειτουργικών τμημάτων της μέσω πολλαπλών δεικτών αξιολόγησης και συγκεκριμένα
την κερδοφορία της μέσω του δείκτη Προσαρμοσμένου EBITDA. Ο δείκτης EBITDA παρότι χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος
από εταιρείες και επενδυτές, δεν είναι αναγνωρισμένος από επίσημους φορείς και γι’ αυτό και δεν υπάρχουν οδηγίες του
υπολογισμού του. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να καταστεί αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω ιδιαίτερων ή ελλείπων
προσαρμογών ή και απώλειας γνωστοποιήσεων που αφορούν στον υπολογισμό του. Επάνω σε αυτήν τη λογική διαφάνειας
και ακρίβειας στην οποία και στοχεύει η Εταιρεία επί των οικονομικών στοιχείων της, θεωρήσαμε απαραίτητο να
συμπεριλάβουμε αναλυτικούς πίνακες υπολογισμών των δεικτών για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι προσαρμογές του δείκτη
EBITDA και άλλων δεικτών έχουν γίνει με τη λογική της ενίσχυσης της ακρίβειας αλλά και της συγκρισιμότητάς τους σε ευρύ
επίπεδο, δηλαδή αν οι ίδιες προσαρμογές ακολουθηθούν σε άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση
μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προσαρμογές που αμφιλεγόμενα προσαρμόζουν τους δείκτες
αποκλειστικά για τις ανάγκες της Εταιρείας, αλλά δεν προσφέρουν ορθή χρηματοοικονομική ενημέρωση και δεν αποτελούν
χρήσιμα μέσα αξιολόγησης προς τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη. Όλες οι προσαρμογές στους δείκτες έχουν γίνει βάσει
ενδεδειγμένων παραδοχών και γενικά αποδεχόμενων μεθόδων και αναφέρονται αναλυτικά όπου αυτές υπάρχουν.
Προσαρμοσμένο EBITDA
Ο δείκτης προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων – «Προσαρμοσμένο EBITDA» (Adjusted Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – «Adjusted EBITDA») παρουσιάζει με ακρίβεια την ικανότητα της
Εταιρείας να δημιουργήσει κέρδη. Υπολογίζεται ομαλοποιώντας τα κέρδη μέσω της εξαίρεσης των μη ταμειακών, μη
επαναλαμβανόμενων, εκτάκτων και ειδικών χρηματοοικονομικών στοιχείων. Οι προσαρμογές αυτές ενισχύουν την ακρίβεια
του δείκτη και τη δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί ως συγκρίσιμο μέτρο αξιολόγησης της εύλογης απόδοσης της Εταιρείας
μεταξύ χρήσεων αλλά και μεταξύ άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου. Αυτές οι προσαρμογές είναι αναγκαίες για να
παρουσιαστεί η πραγματική ικανότητα της Εταιρείας να καλύψει τα έξοδα τόκων και δανειακές υποχρεώσεις της, όπως και
εμφανίζονται στον δείκτη κάλυψης τόκων και καθαρής δανειακής μόχλευσης.
Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2017

31/12/2018
98.269,38

Λειτουργικά αποτελέσματα
Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για:

432.381,38
1

Αποσβέσεις

176.874,05

Έξοδα / (Έσοδα) συνολικών προβλέψεων
(εξαιρουμένων επενδύσεων και παγίων) – καθαρό

19.092,82

Ζημιές διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων
Ζημιές / (Κέρδη) εκποιήσεων παγίων – καθαρό
Έξοδα / (Έσοδα) συναλλαγματικών διαφορών – καθαρό
Ζημιές προστίμων και προσαυξήσεων
Λοιπά μη επαναλαμβανόμενα και ειδικά έξοδα / (έσοδα) – καθαρό
Προσαρμοσμένο EBITDA

159.277,95
(1.336.013,48)

—

1.309.183,90

3.891,97

4.673,84

15,03

—

102,40

—

14.718,74
€

(2.407,92)

312.964,39

€

567.095,67

1
1

Ο δείκτης προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) της Εταιρείας στην κλειόμενη
χρήση μειώθηκε κατά (44,81)% ή €(254.131,28). Οι προσαρμογές του δείκτη Προσαρμοσμένο EBITDA είναι ταυτόσημες με
αυτές του δείκτη NOPAT, με διαφορά ότι ο δείκτης NOPAT λαμβάνει υπ’ όψιν του τις αποσβέσεις και τους φορολογικούς
φόρους. Σημειώνεται ότι αφού ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA ξεκινάει από τα λειτουργικά αποτελέσματα, το
χρηματοδοτικό κόστος – καθαρό και τα έσοδα / (έξοδα) επενδύσεων – καθαρό έχουν ήδη εξαιρεθεί. Αναφορικά, ο δείκτης
προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων – Προσαρμοσμένο EBIT (Adjusted Earnings Before Interest and Taxes –
«Adjusted EBIT») είναι ταυτόσημος με τον δείκτη Προσαρμοσμένο EBITDA συν τις αποσβέσεις.
NOPAT
Ο δείκτης καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά φόρων (Net Operating Profit After Taxes – «NOPAT») παρουσιάζει τα καθαρά
κέρδη που προκύπτουν από τις βασικές λειτουργίες της Εταιρείας και, όπως και ο δείκτης EBITDA, κατατάσσεται στην
κατηγορία δεικτών κερδοφορίας. Υπολογίζεται ομαλοποιώντας τα κέρδη μέσω της εξαίρεσης των μη ταμειακών, μη
επαναλαμβανόμενων, εκτάκτων και ειδικών χρηματοοικονομικών στοιχείων, αλλά δεν εξαιρεί τις αποσβέσεις, και υπολογίζει
φόρο επάνω σε αυτά τα ομαλοποιημένα κέρδη τον οποίο και λαμβάνει υπ' όψιν. Ο δείκτης NOPAT, όπως και ο δείκτης
EBITDA, πρέπει να προσαρμοστεί για να ενισχυθεί η ακρίβεια και η δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί ως συγκρίσιμο μέτρο
αξιολόγησης της εύλογης απόδοσης της Εταιρείας μεταξύ χρήσεων αλλά και μεταξύ άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου. Αυτές
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οι προσαρμογές είναι αναγκαίες από τη φύση του δείκτη NOPAT (όπως και προκύπτουν τα «καθαρά λειτουργικά κέρδη») για
να παρουσιαστεί η πραγματική ικανότητα της Εταιρείας να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα της έτσι ώστε να δημιουργήσει αποδόσεις,
όπως και εμφανίζονται στον δείκτη ROIC.
Ο δείκτης NOPAT αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2018
Λειτουργικά αποτελέσματα

31/12/2017

98.269,38

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για:

432.381,38
1

Έξοδα / (Έσοδα) συνολικών προβλέψεων
(εξαιρουμένων επενδύσεων και παγίων) – καθαρό

19.092,82

Ζημιές διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων
Ζημιές / (Κέρδη) εκποιήσεων παγίων – καθαρό
Έξοδα / (Έσοδα) συναλλαγματικών διαφορών – καθαρό
Ζημιές προστίμων και προσαυξήσεων

(1.336.013,48)

—

1.309.183,90

3.891,97

4.673,84

15,03

—

102,40

Λοιπά μη επαναλαμβανόμενα και ειδικά έξοδα / (έσοδα) – καθαρό

—

14.718,74

Προσαρμοσμένο EBIT

(2.407,92)

136.090,34

Φόρος υπολογισμένος βάσει του τεκμαρτού φορολογικού συντελεστή
(2018: 29% και 2017: 29%)
NOPAT

407.817,72

(39.466,20)
€

96.624,14

(118.267,14)
€

289.550,58

1
1

Ο δείκτης καθαρά λειτουργικά αποτελέσματα μετά φόρων (NOPAT) της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά
(66,63)% ή €(192.926,44). Οι προσαρμογές του δείκτη NOPAT είναι ταυτόσημες με αυτές του δείκτη Προσαρμοσμένου
EBITDA, με διαφορά ότι ο δείκτης NOPAT λαμβάνει υπ’ όψιν του τις αποσβέσεις και υπολογίζει φόρους. Αν ο πραγματικός
φορολογικός συντελεστής (αποτελέσματα προ φόρων διά φορολογικός φόρος εισοδήματος) δεν μπορεί να υπολογιστεί λόγω
ζημιογόνων αποτελεσμάτων ή συμψηφισμού φορολογικά αναγνωριζόμενων ζημιών προηγούμενων χρήσεων, τότε
χρησιμοποιείται ο τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής. Σημειώνεται ότι αφού ο δείκτης NOPAT ξεκινάει από τα λειτουργικά
αποτελέσματα, το χρηματοδοτικό κόστος – καθαρό και τα έσοδα / (έξοδα) επενδύσεων – καθαρό έχουν ήδη εξαιρεθεί.
IC
Το επενδυμένο κεφάλαιο (Invested Capital – «IC») προσδιορίζει τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στην Εταιρεία και
αφορούν την άμεση λειτουργία της. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για να υπολογισθεί το IC, όπως η ενδεδειγμένη και επίσης
αυτή που θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει την Εταιρεία, η οποία είναι τα (*) λειτουργικά στοιχεία του ενεργητικού (τα στοιχεία
του ισολογισμού: ενσώματες ακινητοποιήσεις, ασώματες ακινητοποιήσεις, υπεραξία, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις,
αποθέματα και εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις) μείον τις (*) μη τοκοφόρες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (τα στοιχεία του
ισολογισμού: βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός του δάνεια) και συν τις (*) προσαρμογές βάσει NOPAT όπως βρίσκονται
επί της ανάλυσής του στην παράγραφο «NOPAT». Επί πολλών περιπτώσεων προστίθενται και τα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα (ή ποσοστό τους) ή και γίνονται άλλες προσαρμογές οι οποίες για λόγους συντηρητικότητας και απλοποίησης δε
γίνονται ή εξαιρούνται, Κατά κύρια βάση αυτός είναι και ο λόγος της χαμηλότερης από την αναμενόμενη απόδοση του δείκτη
ROIC, αφού η Εταιρεία έχει μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τα οποία δεν έχουν επενδυθεί αλλά διακρατούνται για
την εξασφάλιση των περιθωρίων της ρευστότητας της και άρση αυτής της λογικής, θα είχε ουσιώδη επίδραση επί του δείκτη.
Το IC αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2018
Λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού (*)
Μείον: Μη τοκοφόρες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (*)
Μείον: Μη λειτουργικές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Προσαρμογές βάσει NOPAT (*)

31/12/2017

2.916.069,60

2.357.787,06

(1.217.819,78)

(1.023.468,03)

(818.308,40)

(584.546,98)

37.820,96

IC

€

(24.563,66)

917.762,38

€

725.208,39

1
1

Το επενδυμένο κεφάλαιο (IC) της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 26,55% ή €192.553,99. (*) Οι
προσαρμογές είναι ταυτόσημες με αυτές του δείκτη NOPAT, με εξαίρεση τα κονδύλια που αφορούν τις προβλέψεις και
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως είναι οι αποζημιώσεις προσωπικού, οι συναλλαγματικές διαφορές, και συναφή στοιχεία.
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ROIC
Ο δείκτης απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (Return On Invested Capital – «ROIC») παρουσιάζει την ικανότητά της
Εταιρείας να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα της έτσι ώστε να δημιουργήσει αποδόσεις. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας της Εταιρείας ως προς την κατανομή των κεφαλαίων της σε κερδοφόρες επενδύσεις. Υπάρχουν
διάφοροι μέθοδοι υπολογισμού του δείκτη ROIC, όπως η ενδεδειγμένη και επίσης αυτή που θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει
την Εταιρεία, η οποία είναι ο δείκτης καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα προ προσαρμοσμένων φόρων (NOPAT) δια το
επενδυμένο κεφάλαιο (IC).
Ο δείκτης ROIC έχει ως εξής:
31/12/2018

31/12/2017

NOPAT

€

96.624,14

€

289.550,58

IC

€

917.762,38

€

725.208,39

ROIC

10,53%

39,93%

1

Βάσει εσωτερικής εκτίμησης και αξιολόγησης του κλάδου και της ελληνικής οικονομίας, εκτιμούμε πως ένα εύρωστο επίπεδο
κύμανσης του δείκτη ROIC είναι μεταξύ 10 με 12,5%. Αντίστοιχα, βάσει πρακτικής λογικής, ένα επίπεδο μέχρι και 2,5%
είναι βιώσιμο αλλά οριακά υγιές:
Απόδοση του επενδυμένου κεφαλάιου
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

39,93%

33,07%

10,53%

Απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου (Return On Invested Capital - ROIC)

Ο δείκτης απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά (29,40)%. Η
Εταιρεία θεωρεί ότι η απόδοση της βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση του.
Κατά κύριο λόγο, ευθύνη της της πτώσης του δείκτη ROIC είναι η πτώση του NOPAT ως συνέπεια προσαυξημένων
απαιτήσεων από rebate και clawback του ΕΟΠΥΥ, όπως επίσης και η αύξηση του IC ως συνέπεια της ανάγκης έκδοσης
διαφόρων χρηματοπιστωτικών υποχρεώσεων. Παράγοντας της ανόδου του δείκτη ROIC των προηγούμενων χρήσεων είναι
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η αναπροσαρμογές ομαλοποίησης του δείκτη, α) πλέον δε συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις, διότι θεωρούμε πως οι
θυγατρικές και συναφή στοιχεία δεν είναι λειτουργικά στοιχεία του ενεργητικού και β) μειώνονται οι μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις κατά τα μη λειτουργικά τους στοιχεία, τα οποία αφορούν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με συνδεδεμένες.
Αποδοτικότητα πωλήσεων
Ο δείκτης σχέσης των λειτουργικών εξόδων με τις πωλήσεις δείχνει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κόστους της
Εταιρείας, διαιρώντας τα λειτουργικά έξοδα (έξοδα διοικητικής λειτουργίας συν έξοδα λειτουργίας διάθεσης) με τις πωλήσεις.
Όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της Εταιρείας να επιβαρύνεται με όσο το δυνατόν
λιγότερα έξοδα για κάθε πώληση που υλοποιείται:
Σχέση λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

33,00%

27,24%

27,83%

€2.633.540,95
€2.503.373,10

€2.478.247,32

€817.724,88
€717.443,59

Πωλήσεις

€696.726,26

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης και διοίκησης εξαιρουμένων αποσβέσεων

Η σχέση των λειτουργικών εξόδων με τις πωλήσεις της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 5,75%.
Σύνοψη και πληροφόρηση (1/2)
Τέλος, διεξάχθηκε αναλυτική μελέτη σχετικά με την απομείωση της θυγατρικής Μαγνητική ΑΕ, της σύμφωνα με τις διατάξεις
των ΔΠΧΑ, από την οποία προέκυψε η πλήρης αντιστροφή του εξόδου απομείωσης της. Η αντιστροφή επηρέασε ουσιωδώς
τα συνολικά αποτελέσματα της Εταιρείας, κατά €917.926,74.
Η Εταιρεία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί αναλυτικά εργαλεία διαχείρισης ρίσκου και οικονομικών αναλύσεων ως δικλείδες
ασφαλείας για επικείμενους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αλλά και προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και πλήρη
ενημέρωση της Διοίκησης και των Μετόχων της, έτσι ώστε να ενισχύσει την ικανότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να λάβει
τις βέλτιστες και πιο διαυγείς δυνατές αποφάσεις.
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Γ. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, τους οποίους η Εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει, είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο
κίνδυνος συναλλάγματος, ο κίνδυνος τιμών, ο κίνδυνος επιτοκίων, ο κίνδυνος πιστωτικών, ο κίνδυνος αποθεμάτων, ο
κίνδυνος απρόσμενων καταστροφών, ο κίνδυνος αστικής ευθύνης, ο κίνδυνος προστασίας πληροφοριών και προσωπικών
δεδομένων, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου και ο κίνδυνος μόχλευσης. Οι πολιτικές διαχείρισης
των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στην
οικονομική κατάσταση και στην απόδοσή της. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετώπισε η Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση
σχετίζονται με τα παρακάτω:
Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα
Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής ύφεσης μεταξύ του 2008-2016, κατά την οποία το πραγματικό ΑΕΠ
μειώθηκε κατά 26,90%, η ελληνική οικονομία άρχισε να ανακάμπτει το 2016 και συνέχισε το 2018 με το πραγματικό ΑΕΠ
να σημειώνει μικρή και συνεχή αύξηση. Ωστόσο, η ελληνική οικονομία διανύει συνεχή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης
της οικονομικής της δραστηριότητας με παράλληλη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και αύξηση της ανεργίας, ενώ
εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος και την κρατική
χρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διάσωσης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αξιολογήσεις
κινδύνου και τη διαμόρφωση τιμών στις κεφαλαιαγορές.
Επιπρόσθετα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης δε φαίνεται να έχει κατορθώσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για
διατηρήσιμη και ισχυρή ανάκαμψη, με την υψηλή ανεργία, τα προγράμματα λιτότητας, τα προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα και την εντεινόμενη κρίση του δημοσίου χρέους ορισμένων χωρών να διαχέει ανασφάλεια, ενώ σε διεθνές επίπεδο
οι πολεμικές και πολιτικές συγκρούσεις προκαλούν έντονη ανησυχία και οικονομική αβεβαιότητα.
Στο πλαίσιο αυτού του δυσμενούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνει υπ’
όψιν τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και υιοθετεί τα απαιτούμενα μέτρα, έτσι ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις
των προαναφερόμενων κρίσεων και προβλημάτων.
Κατά την εκτίμηση της Διοίκησης, η σχετικά μικρή ελαστικότητα που χαρακτηρίζει τη ζήτηση των υπηρεσιών της Εταιρείας
σε συνδυασμό με τη σωστή οργάνωση, την κοινή διαχείριση, τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη, την παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών και τις εξαγγελίες των αρμόδιων φορέων, αποτελούν θετικά στοιχεία ικανά για την επίτευξη των
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της.
Κίνδυνος αγοράς
Η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων μείωσης τιμών επιβάρυνε την Εταιρεία
σημαντικά. Αναγνωρίζοντας ότι οι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη δραστηριότητα και την οικονομική
αποτελεσματικότητα της Εταιρείας, η Διοίκηση αναθεωρεί διαρκώς το πρόγραμμα ενεργειών με στόχο να διατηρήσει και να
επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της.
Κίνδυνος συναλλάγματος
Δεν υπάρχουν σημαντικοί συναλλαγματικοί κίνδυνοι, καθότι ο κύριος όγκος των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας
πραγματοποιείται σε Ευρώ. Επίσης, το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασμένο σε
Ευρώ.
Κίνδυνος τιμών
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών λόγω των επενδύσεών της σε οντότητες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην
οικονομική θέση στην κατηγορία των θυγατρικών, καθώς και σε μεταβολές της αξίας των υλικών και λοιπών αναλώσιμων
που χρησιμοποιεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών που προσφέρει.
Ο κίνδυνος από τη μεταβολή της αξίας των υλικών και λοιπών αναλώσιμων αντιμετωπίζεται κυρίως με την ανάλογη μεταβολή
των τιμών πώλησης των αναλωμένων κατά περίπτωση υλικών. Η Εταιρεία εκτιμά διαρκώς την πιθανή απώλεια που μπορεί
να υποστεί σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και που να οφείλονται στις μεταβολές των παραμέτρων της αγοράς.
Κίνδυνος επιτοκίων
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς
ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.
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Κίνδυνος πιστωτικών
Ο κίνδυνος πιστωτικών της Εταιρείας προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και
από τις πιστωτικές εκθέσεις από πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθεισών
συναλλαγών.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από
αδυναμία του αντισυμβαλλομένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού
κινδύνου, η Εταιρεία, στο 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.
Η εξασφάλιση των επί πιστώσει απαιτήσεων διενεργείται μέσω της ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης της Εταιρείας
και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων κατά περίπτωση. Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί
ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο μη εξασφάλισης των απαιτήσεών της, λαμβάνει επαρκείς εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις,
ώστε η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού.
Κίνδυνος αποθεμάτων
Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από την κατοχή παλαιών αποθεμάτων και συνίσταται στην αδυναμία διάθεσης των αποθεμάτων
αυτών ή στη διάθεση αυτών σε τιμές χαμηλότερες της αξίας αποτίμησής τους. Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική εξετάζει
συστηματικά τα αποθέματα ελέγχοντας αν αναμένεται να διατεθούν στην προσδοκώμενη ρευστοποιήσιμη αξία τους ή αν
χρειάζεται να απομειωθούν λόγω απαξίωσης τους.
Κίνδυνος απρόσμενων καταστροφών
Η Εταιρεία έχει πλήρως ασφαλίσει τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά της στοιχεία σε αναγνωρισμένους ασφαλιστικούς
φορείς, εξασφαλίζοντας πιθανούς απρόσμενους κινδύνους καταστροφών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συνέχιση
της ορθής δραστηριότητας της.
Κίνδυνος αστικής ευθύνης
Η Εταιρεία διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια σε αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν τη γενική
και την επαγγελματική αστική ευθύνη της. Ενδεχόμενος κίνδυνος να ευδοκιμήσουν αξιώσεις αποζημίωσης από ιατρικά λάθη
αντιμετωπίζεται επαρκώς.
Κίνδυνος προστασίας πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων
Η διαφύλαξή της διαφάνειας της εσωτερικής ασφάλειας συνιστά απόλυτη προτεραιότητα για τη Διοίκηση.
Η διασφάλιση των δεδομένων και των ευαίσθητων πληροφοριών όπως οι Εταιρικές πληροφορίες, τα προσωπικά δεδομένα
του προσωπικού, των πελατών και συνεργατών, είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας της Εταιρείας και μέρος της εταιρικής της
κουλτούρας. Ενδεχόμενη παραβίασή τους μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη φήμη και στον στρατηγικό σχεδιασμό της
Εταιρείας, αλλά και να δημιουργήσει νομικές υποχρεώσεις.
Μετά από μια μεταβατική περίοδο διάρκειας δύο ετών, από της 25 Μαΐου 2018, τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation «GDPR»), βάσει του οποίου μπορούν οι εποπτικές αρχές να
επιβάλλουν πρόστιμα μέχρι και ύψους του 4% των πωλήσεων της Εταιρείας.
Προκειμένου, να περιορίσει τον σχετικό κίνδυνο η Εταιρεία έχει αναπτύξει αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες ώστε να
διασφαλιστούν όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα:

• Δικλείδες ασφαλείας περί της μη παροχής σε πρόσωπο ξένο προς την επιχείρηση οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με
τις τεχνικές, τα απόρρητα, τις διαδικασίες, τους καταλόγους πελατών και οποιοδήποτε γενικά υλικό.

• Η πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες υφίσταται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση προσωπικό.
• Η εξαγωγή οποιουδήποτε υλικού και εγγράφου υφίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
• Έχει ορίσει Υπεύθυνο Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος αξιολογεί τους κινδύνους, αναπτύσσει νέες διαδικασίες
ή βελτιώνει τις υπάρχουσες, επιβλέπει την εφαρμογή τους και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους.

• Έχει κατάλληλα, σύγχρονα και ειδικά διαμορφωμένα πληροφοριακά συστήματα τα οποία εμποδίζουν οποιαδήποτε τύπου
κακόβουλη ενέργεια η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ακεραιότητα των οικονομικών και μη στοιχείων.
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Η Εταιρεία πιστοποιείται από το Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας
«ΕΣΕΑΠ», που έχει ως σκοπό τον έλεγχο, την παρακολούθηση, τη διασφάλιση και τη
βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων των κλινικών/διαγνωστικών εργαστηρίων, τον
εντοπισμό των αναλυτικών σφαλμάτων και τη σύγκριση και σύγκλιση των αναλυτικών
επιδόσεων μεταξύ των ως άνω εργαστηρίων. Για την επίτευξη των σκοπών του το ΕΣΕΑΠ
παρέχει στα εργαστήρια Κλινικής Χημείας υπηρεσίες εξωτερικού ελέγχου ποιότητας μέσω
εξειδικευμένων προγραμμάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται το σύνολο σχεδόν των εργαστηρίων των δημοσίων νοσοκομείων
της χώρας και ένας μεγάλος αριθμός ιδιωτικών θεραπευτηρίων-κλινικών, διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών εργαστηρίων.
Η Εταιρεία πιστοποιείται από αναγνωρισμένο φορέα, την Priority για τα εξής:
α) Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 – Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας:

• Αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για τη βελτίωση της οργάνωσης κάθε επιχείρησης με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
• Εξορθολογίζει την οργάνωση και τις διαδικασίες λειτουργίας και την κατανομή αρμοδιοτήτων.
• Συνδέει τη στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης με τις διαδικασίες λειτουργίας.
• Βοηθά στη λήψη ορθών αποφάσεων που στηρίζονται σε δεδομένα και μετρήσεις.
• Εισάγει την αξιολόγηση κινδύνων και την ιεράρχηση σημαντικότητας στα κρίσιμα θέματα.
• Εμπεδώνει την κουλτούρα ποιότητας στον οργανισμό, θέτοντας στο κέντρο κάθε απόφασης τον πελάτη και την ικανοποίηση
των προσδοκιών του.

• Βελτιώνει την επίδοση του οργανισμού στην ικανοποίηση των πελατών του, μέσω της παρακολούθησης, της μέτρησης και
της συνεχούς βελτίωσης.

• Ενισχύει το κύρος του οργανισμού, ως απόδειξη ότι η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών δεν είναι
τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συστηματικών και τεκμηριωμένων διαδικασιών.
β) Σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 27001 – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων:
Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ΣΔΑΠ κατά το ISO 27001 είναι ένα σύνολο μέτρων και εταιρικών
διαδικασιών με στόχο την προστασία των δεδομένων μας από τους πλέον πιθανούς και σοβαρούς κινδύνους, ώστε να
ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να:

• Χαθούν και να μη μπορούμε να δουλέψουμε και να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας
• Διαρρεύσουν σε τρίτους που μπορούν να μας βλάψουν
• Αλλοιωθούν προκαλώντας μας ζημιά.
Τα μέτρα ασφάλειας και οι εταιρικές διαδικασίες αφορούν την τεχνολογική προστασία της εταιρείας (back-up, firewalls,
κρυπτογράφηση, κλπ.), τις επιχειρησιακές λειτουργίες (φυσική ασφάλεια, πρόσβαση προσωπικού σε δεδομένα, διαχείριση
προσωπικού και υπεργολάβων, κλπ.) και τις πρακτικές των χρηστών (κωδικοί, δικαιώματα, κλπ.).
Το ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο που αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο οδηγό για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ελέγξει
και να βελτιστοποιήσει τα μέτρα ασφάλειας και τις εταιρικές διαδικασίες της ως προς όλες τις πλευρές της ασφάλειας
πληροφοριών. Περιλαμβάνει 114 περιοχές ελέγχου και σε συνδυασμό με το ερμηνευτικό πρότυπο ISO 27002 αποτελούν το
πλέον διαδεδομένο πλαίσιο αναφοράς στον κόσμο για την ασφάλεια πληροφοριών. Πρωτοεμφανίσθηκε ως ISO 17799 το
2000, βασιζόμενο στο βρετανικό BS 7799 του 1995, και στη συνέχεια βγήκε η πρώτη έκδοση του ISO 27001 το 2005, η
οποία αναθεωρήθηκε το 2013.
γ) Σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 15189:2012 – Εργαστήρια: Απαιτήσεις Ποιότητας & Ικανότητας:
Το ειδικό πρότυπο για τη διαπίστευση των βιοπαθολογικών εργαστηρίων το οποίο πιστοποιεί ότι τα εργαστήρια πληρούν τις
προϋποθέσεις ποιότητας και ικανότητας τους να παρέχουν αρίστης ποιότητας υπηρεσίες.
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Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών
διαθεσίμων. Στην κλειόμενη και για την επόμενη χρήση, ο συγκεκριμένος κίνδυνος παρουσιάζεται ως ελεγχόμενος μέσω
θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών:
Καθαρή μεταβολή ταμειακών διαθεσίμων
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

100%
€(172.195,95)

100%
€(46.956,70)

100%
€306.189,89
€617.952,20

€344.507,94
€267.745,08

€(7.348,45)
€(52.820,08)
€(155.037,62) €(156.724,69)
€(261.881,70)

€(509.355,44)

Καθαρές εισροές / (εκροές) από
λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρές εισροές / (εκροές) από
επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρές εισροές / (εκροές) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκαν κατά (24,34)% ή €(172.195,95) και
ανήλθαν σε €535.380,23 έναντι €707.576,18 της προηγούμενης χρήσης.
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Συμπληρωματικά, οι λήξεις ρευστών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών:
31/12/2018
Μέχρι 1 έτος
Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις

1

Δάνεια

Μεταξύ 1 με 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Σύνολο

—

—

—

—

1

180.543,65

127.433,96

—

307.977,61

Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις

1

1.185.569,92

—

—

1.185.569,92

Φόροι εισοδήματος
και λοιποί φόροι και τέλη

1

32.249,86

—

—

32.249,86

Ληκτότητα
ρευστών υποχρεώσεων

1

€

1.398.363,43

€

127.433,96

€

—

€

1.525.797,39

1
1
1

31/12/2017

1

Μέχρι 1 έτος

1

Μεταξύ 1 με 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Σύνολο

1

Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις

1

Δάνεια

—

45.138,68

—

45.138,68

1

150.004,55

—

—

150.004,55

Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις

1

993.445,38

—

—

993.445,38

Φόροι εισοδήματος
και λοιποί φόροι και τέλη

1

30.022,65

—

—

30.022,65

Ληκτότητα
ρευστών υποχρεώσεων

1

€

1.173.472,58

€

45.138,68

€

—

€

1.218.611,26

1
1

Η Εταιρεία δεδομένης της έντασης και του βάθους της κρίσης παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει σε μηνιαία βάση το ταμειακό
πρόγραμμα ρευστότητάς της αξιολογώντας τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές.
Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται αν τα ίδια κεφάλαια και το μακροπρόθεσμο χρέος είναι σε θέση να καλύψουν τα
μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας, όπως και σχετικές αναλύσεις επί αυτών. Η διαφορά μεταξύ το κυκλοφορούν
ενεργητικό και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων συν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πλην
το κυκλοφορούν ενεργητικό, χρησιμοποιείται ως κεφάλαιο κίνησης, το εν λόγω καθαρό κεφάλαιο κίνησης (net working
capital). Όσο μεγαλύτερη η κάλυψη, τόσο περισσότερο η Εταιρεία δεν εξαρτάται από δανειοληπτικούς παράγοντες. Όταν τα
ίδια κεφάλαια και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά
στοιχεία, αυτό συνεπάγεται ότι αυτά τα κεφάλαια είναι δεσμευμένα, ως οφειλές.
Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης υπολογίζεται ως εξής:
31/12/2018
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μείον: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Καθαρό κεφάλαιο κίνησης (Net working capital)

€

31/12/2017

1.468.202,74

1.729.277,74

(1.398.363,43)

(1.173.472,58)

69.839,31

€

555.805,16

1

Το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων στην κλειόμενη χρήση υπερέβαινε το σύνολο των
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά €69.839,31 έναντι €555.805,16 της προηγούμενης χρήσης, μείωση κατά (87,43)% ή
€(485.965,85).
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Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης εναλλακτικά υπολογίζεται ως εξής:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Ίδια κεφάλαια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μείον: Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

3.291.556,43

2.487.547,80

321.237,89

303.010,90

(3.542.955,01)

Καθαρό κεφάλαιο κίνησης (Net working capital)

€

69.839,31

(2.234.753,54)
€

555.805,16

€

303.010,90

1

Διαθέσιμο μέρος από:

1
1

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

€

Ποσοστιαίο

69.839,31
100,00%

54,52%

1

Ίδια κεφάλαια

€

Ποσοστιαίο

—

€

252.794,26

—

45,48%
1

Ως ποσοστιαία μεταβολή, το διαθέσιμο μέρος του καθαρού κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας που αφορούσε μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 45,48% και αναλογικά το διαθέσιμο μέρος που αφορούσε ίδια κεφάλαια
μειώθηκε κατά (45,48)%. Ως συντηρητική προσέγγιση, η πλεονάζουσα κάλυψη πρώτα αναλώνει τα ίδια κεφάλαια και μετά
τα τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Διαθεσιμότητα κεφαλαίων κίνησης
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

100%
€555.805,16

45,48%
€252.794,26

100%
€282.140,86
—
—

54,52%
€303.010,90

100,00%
€282.140,86

100%
€69.839,31
—
—

100,00%
€69.839,31

Διαθέσιμο μέρος από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Διαθέσιμο μέρος από ίδια κεφάλαια

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά (87,43)% ή €(485.965,85), το διαθέσιμο
μέρος από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε κατά (76,95)% ή €(233.171,59) και το διαθέσιμο μέρος από ίδια
κεφάλαια μειώθηκε κατά €(252.794,26).
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Η Εταιρεία ανέστρεψε πρόβλεψη απομείωσης ύψους €917.926,74 της θυγατρικής της Μαγνητική ΑΕ η οποία άμεσα επηρέασε
της οικονομικές καταστάσεις. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την αναστροφή της θυγατρικής βρίσκονται επί της
ανάλυσής της στην παράγραφο «Επενδύσεις συμμετοχών».
Κίνδυνος μόχλευσης
Οι δείκτες μόχλευσης εξετάζουν τα κεφάλαια που προέρχονται με τη μορφή χρέους (δανειακές υποχρεώσεις προς πιστωτικά
ιδρύματα) και αξιολογούν την ικανότητα να εκπληρωθούν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μίας εταιρείας. Οι δείκτες
αυτοί είναι σημαντικοί δεδομένου ότι οι εταιρείες βασίζονται σε ένα μείγμα ιδίων κεφαλαίων και χρέους για τη χρηματοδότηση
των δραστηριοτήτων τους και είναι απαραίτητο να αναλύεται το ποσό που αφορά ξένα κεφάλαια, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η
ικανότητα αποπληρωμής τους και το επίπεδο ανεξαρτησίας τους. Αυτοί οι δείκτες είναι γνωστοί και ως risk ή gearing ratios.
Καθαρή χρηματοοικονομική μόχλευση
Ο δείκτης καθαρής χρηματοοικονομικής μόχλευσης (net financial leverage) δείχνει το χρέος που χρησιμοποιείται για να
χρηματοδοτηθούν τα περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με το σκέλος της αξίας που εκπροσωπείται στην καθαρή θέση των
Μετόχων της Εταιρείας.
Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Το καθαρό χρέος
υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως
εμφανίζονται στην οικονομική θέση) μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια, όπως εμφανίζονται στην οικονομική θέση, συν το καθαρό χρέος.
Ο δείκτης καθαρής χρηματοοικονομικής μόχλευσης αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2018
Σύνολο δανείων
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρό χρέος
Ίδια κεφάλαια
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

€

Καθαρή χρηματοοικονομική μόχλευση (Net financial leverage)

31/12/2017

307.977,61

150.004,55

(535.380,23)

(707.576,18)

(227.402,62)

(557.571,63)

3.291.556,43

2.487.547,80

3.064.153,81

€

—

1.929.976,17
—

1

Τα ρευστά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν το σύνολο δανείων της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό χρέος εμφανίζεται
αρνητικό και συνεπώς δεν υφίσταται ποσοστιαία σχέση. Η καθαρή χρηματοοικονομική μόχλευση της Εταιρείας στην
κλειόμενη χρήση είχε μηδενική μεταβολή κατά 0,00 φορές. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται: α) στην αύξηση του καθαρού
χρέους κατά €330.169,01 λόγω αύξησης των δανειακών υποχρεώσεων κατά €157.973,06 και λόγω μείωσης των ταμειακών
διαθεσίμων κατά €(172.195,95), όπως και β) στην αύξηση των συνολικά απασχολούμενων κεφαλαίων κατά €1.134.177,64
λόγω αύξησης των ιδίων κεφαλαίων κατά €804.008,63 ως επίδραση κερδοφόρων αποτελεσμάτων.
Καθαρή δανειακή μόχλευση
Ο δείκτης καθαρής δανειακής μόχλευσης (net borrowing leverage) δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μία εταιρεία να
εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της με την υπόθεση ότι το καθαρό χρέος και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων παρέμεναν σταθερά.
Ο δείκτης καθαρής δανειακής μόχλευσης αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2018
Σύνολο δανείων

31/12/2017

307.977,61

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

150.004,55

(535.380,23)

(707.576,18)

Καθαρό χρέος

€

(227.402,62)

€

(557.571,63)

Προσαρμοσμένο EBITDA

€

312.964,39

€

567.095,67

Καθαρή δανειακή μόχλευση (Net borrowing leverage)

—

—
1

Τα ρευστά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν το σύνολο δανείων της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό χρέος εμφανίζεται
αρνητικό και συνεπώς δεν υφίσταται ποσοστιαία σχέση. Η καθαρή δανειακή μόχλευση της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση
είχε μηδενική μεταβολή κατά 0,00 φορές. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται: α) στην αύξηση του καθαρού χρέους κατά
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€330.169,01 λόγω αύξησης των δανειακών υποχρεώσεων κατά €157.973,06 και λόγω μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων
κατά €(172.195,95), όπως και β) στη μείωση των προσαρμοσμένων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων κατά
€(254.131,28) ως επίδραση κερδοφόρων αποτελεσμάτων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμογές του δείκτη
Προσαρμοσμένο EBITDA βρίσκονται επί της ανάλυσής του στην παράγραφο «Προσαρμοσμένο EBITDA».
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ήδη δρομολογήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά ενεργειών στο πλαίσιο της περαιτέρω
βελτίωσης της ρευστότητάς της.
Σύνοψη και πληροφόρηση (2/2)
Εκτιμώντας την οικονομική ανάλυση που διεξάχθηκε, η Εταιρεία συμπέρανε ότι οι στρατηγικοί στόχοι της παραμένουν
αμετάβλητοι και θα διαμείνει προσηλωμένη στο επιχειρηματικό μοντέλο που στοχεύει στην ανάπτυξή της στην αγορά μέσω
της αύξησης της αξίας που έχουν οι υπηρεσίες της στους πελάτες της. Παρά το αντίξοο περιβάλλον, η Εταιρεία στοχεύει στην
περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών πωλήσεών της συνεχίζοντας να επενδύει σταθερά στην Ελλάδα και να επιδιώκει την
ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες της αλλά και της θέσης της στην αγορά. Θα εξακολουθεί να δίνεται βάρος στην
αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και στη βελτίωση του, όπως και στους σχετικούς χρηματοοικονομικούς
κινδύνους. Η Εταιρεία επενδύει έχοντας ως βάση την ενίσχυση αυτών των στρατηγικών αρχών και αξιών που έχει θεσπίσει,
ενώ σχεδιάζει την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία θετικών
ταμειακών ροών, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω ανάπτυξη και να αυξηθεί η αξία για τους πελάτες, συνεργάτες και
Μετόχους της.

Δ. Διάθεση Αποτελεσμάτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει στην Τακτική Γενική
Συνέλευση να δοθεί ως μέρισμα το μεγαλύτερο σύμφωνα με τον νόμο ποσό.
Στην κλειόμενη χρήση δεν καταβλήθηκαν μερίσματα.

Ε. Λοιπές Πληροφορίες
Εκτός των ήδη αναφερθέντων χρηματοοικονομικών αναλύσεων, η Εταιρεία εφαρμόζει τις παρακάτω πολιτικές διαχείρισης
στους αναφερόμενους τομείς σχετικά με τη λειτουργία της:
Εργασιακό περιβάλλον
Η Εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, έτσι ώστε να παρέχεται εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές
και ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις της, οι οποίες είναι απαραίτητες
για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι υποχρεώσεις του. Τέτοιες αρχές και διαδικασίες, αφορούν στα ακόλουθα
θέματα:
α) Ακολουθεί πολιτική ίσων ευκαιριών και προσλαμβάνει βάσει αντικειμενικών ικανοτήτων ανεξαρτήτως φύλου και θρησκείας
ή άλλων διαχωρισμών και δείχνει σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες.
β) Οι εγκαταστάσεις συντηρούνται τακτικά ως προς την υγιεινή και την ασφάλειά τους από ειδικά συνεργεία και ελέγχονται
τακτικά από τη Διοίκηση ως προς τη λειτουργικότητα και νομιμότητα τους.
γ) Οι εργαζόμενοι αξιολογούνται βάσει της επίδοσής τους, του ενδιαφέροντός τους για το επάγγελμα, της τήρησης των
αρχών και των κανόνων της επαγγελματικής δεοντολογίας, τη συμπεριφορά τους και παρουσία τους στην Εταιρεία, στους
πελάτες, και στους συνεργάτες της. Σε αυτό το πλαίσιο οι εργαζόμενοι επιμορφώνονται μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
όπου αυτό είναι απαραίτητο. Αντιστοίχως, προάγονται βάσει των παραπάνω επαγγελματικών και ηθικών αξιών τους σε
συνδυασμό με το εσωτερικό πρόγραμμα ανάλυσης και αξιολόγησης, το οποίο και χειρίζεται το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού
και προσωπικού σε συνεργασία με τη Διοίκηση.
δ) Οι συνεργασίες με τους προμηθευτές μας βασίζονται σε πρότυπα τα οποία αρνούνται κάθε μορφή μη νόμιμης εργασίας,
τις διακρίσεις ή την καταναγκαστική εργασία, προκειμένου να διασφαλιστεί σε κάθε εργαζόμενο που συμμετέχει στη
διαδικασία παραγωγής η υγεία, η ασφάλεια, η ίση αμοιβή και ο σεβασμός των ρυθμών της ζωής του.
Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με το προσωπικό της Εταιρείας, οι οποίες να
προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της
θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας εξωτερικών ή άλλων παραγόντων.
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Περιβαλλοντικά ζητήματα
Η Εταιρεία έχει καταρτίσει «Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων» που έχει εγκριθεί από το αρμόδιο
Περιφερειακό Σύστημα Υγείας («ΠεΣΥ»).
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης των Ιατρικών Αποβλήτων αναφέρεται στη λήψη συγκεκριμένων ενεργειών, μέτρων,
όρων και περιορισμών συμπεριλαμβανομένου και σχεδίου έκτακτης ανάγκης και άλλων μέτρων ασφαλείας, καθώς και στα
πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα και υπεύθυνα για την εποπτεία και τήρηση των εν λόγω μέτρων, όρων και περιορισμών.
Τα πρόσωπα αυτά έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης.
Επίσης, έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών και άλλων απορριμμάτων
που αναλώνονται στους χώρους της. Η Εταιρεία εναρμονίζεται πλήρως με την περιβαλλοντική νομοθεσία, συμμετέχει σε
προγράμματα ανακύκλωσης και εφαρμόζει τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σε οτιδήποτε αφορά:
α) Ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
β) Ηλεκτρικούς συσσωρευτές και άλλα υλικά και ανταλλακτικά οχημάτων.
γ) Υλικά συσκευασίας.
Η Εταιρεία έχει υπογράψει συμβάσεις με αναγνωρισμένες και αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ανακυκλούμενων υλικών
και καταβάλλει περιοδικές εισφορές για τη λήψη των υπηρεσιών τους.
Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά αναλαμβάνει τη Διοίκηση και διαχείριση των Εταιρικών υποθέσεων προς
όφελος της Εταιρείας και των Μετόχων της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της Εταιρικής στρατηγικής και της δίκαιης
μεταχείρισης όλων των Μετόχων. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία εκτός από εκείνα που είτε από τον
νόμο ή από το Καταστατικό, έχει ως αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει ποια Μέλη αυτού είναι εκτελεστικά και ποια είναι μη
εκτελεστικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και
αποτελείται από συγκεκριμένα Μέλη που εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία από την Τακτική Γενική Συνέλευση με πενταετή
θητεία που παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους μετά τη λήξη της θητείας τους και
η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
To Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα παρακάτω Μέλη:
Χρυσάγης Ιωάννης – Πρόεδρος
Κωστιάδης Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος
Ψωμιάδου Μαρία – Διευθύνουσα Σύμβουλος
Λιακουνάκος Νικόλαος – Μέλος
Νικήτας Ιωάννης – Μέλος
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου, μετοχές με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου
ή άλλων περιορισμών ή ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των Μετόχων οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των
μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.
Νομικές και λοιπές υποχρεώσεις ιδίου χαρακτήρα
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων της Εταιρείας. Μεταξύ άλλων, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία
διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που η επίδρασή τους να μην έχει ληφθεί
υπ’ όψιν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρείας.
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Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά τη λήξη χρήσης
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων και πληροφοριών, από τη λήξη της χρήσης μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως
της παρούσης εκθέσεως, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα των οικονομικών καταστάσεων που θα μπορούσαν
να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω σχόλια, τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή, μπορείτε να προχωρήσετε στην από τον νόμο απαλλαγή μας από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τις
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, όπως και προβλέπεται από τον νόμο και το
Καταστατικό της Εταιρείας.
29 Ιουλίου 2019, Νίκαια
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωστιάδης Αθανάσιος
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων
Προς τους Μετόχους της Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία («η Εταιρεία»):
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία, οι
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις συνολικών
αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
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, καθ’ όλη τη
διάρκεια του διορισμού μας, 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.
Άλλες πληροφορίες
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην έκθεση διαχείρισης
διοικητικού συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην «Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών
Απαιτήσεων», αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή
οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες
και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις
ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες
που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η Διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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 βάσης 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.
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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 τη 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 τον σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 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.
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 υπ’ όψιν ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4336/2015 του άρθρου 2 (μέρος Β) και παραγράφου 5 σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις του ΚΝ 2190/1920 του άρθρου 43α και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη
Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης διοικητικού
συμβουλίου.
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Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών
Μέλος της Crowe Global
Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα

Μαρκάκης Σπυρίδων

ΑΜ ΣΟΕΛ: 125

ΑΜ ΣΟΕΛ: 13891
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Οικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Ο ισολογισμός της Εταιρείας παρουσιάζεται ως εξής:
Σημείωση

31/12/2018

31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

5

Ασώματες ακινητοποιήσεις

6

11.596,75

13.167,24

Συμμετοχές σε θυγατρικές

7

1.541.350,00

623.423,26

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

8

1.089.673,70

702.478,35

28

18.357,92

275.244,78

Αναβαλλόμενοι φόροι

881.976,65

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

620.439,91

3.542.955,01

2.234.753,54
1

Κυκλοφορούν ενεργητικό

1

Αποθέματα

9

48.042,86

29.734,73

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

10

884.779,65

991.966,83

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

11

535.380,23

707.576,18

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

1.468.202,74

1.729.277,74
1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

€

5.011.157,75

€

3.964.031,28

1
1

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

12

1

Μετοχικό κεφάλαιο

2.451.034,26

2.451.034,26

Αποθεματικά κεφάλαια

315.264,96

315.264,96

Αποτελέσματα εις νέο

525.257,21

(278.751,42)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

3.291.556,43

2.487.547,80
1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1

Προβλέψεις παροχών προσωπικού

13

193.803,93

182.872,22

Λοιπές προβλέψεις

14

—

75.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

15

—

45.138,68

Δάνεια

16

127.433,96

—

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

321.237,89

303.010,90
1

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

17

1.185.569,92

993.445,38

Δάνεια

16

180.543,65

150.004,55

Λοιποί φόροι και τέλη
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

32.249,86

30.022,65

1.398.363,43

1.173.472,58
1

Σύνολο υποχρεώσεων

1.719.601,32

1.476.483,48
1

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

€

5.011.157,75

€

3.964.031,28

1
1

Ο ισολογισμός έχει αναπροσαρμοστεί βάσει των διατάξεων του ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με
τις αναπροσαρμογές βρίσκονται επί της ανάλυσής τους στην παράγραφο «Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές».
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Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων
Τα κέρδη / (ζημιές) και λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) της Εταιρείας παρουσιάζονται ως εξής:
31/12/2018

Σημείωση
Πωλήσεις

19

Κόστος πωλήσεων

20

31/12/2017

2.478.247,32

2.633.540,95

(1.487.449,61)

Μεικτό κέρδος

(1.478.765,35)

990.797,71

1.154.775,60

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

21

(55.659,86)

(51.507,32)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

22

(809.979,22)

(697.100,25)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

23

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

24

—

Λειτουργικά αποτελέσματα
Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων – καθαρό

26

Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό

27

(14.863,74)

98.269,38

432.381,38

917.926,74

—

(30.300,62)

Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

41.077,09

(26.889,25)

(25.656,04)

985.895,50
28

406.725,34

(182.988,07)

Αποτελέσματα μετά φόρων

237.467,83

802.907,43

644.193,17
1
1

Λοιπά συνολικά αποτελέσματα:

1

Αναλογιστικά έσοδα / (έξοδα)

—

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών εσόδων / (εξόδων)

(10.776,94)

1.101,20

Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

1.101,20

Λοιπά συνολικά αποτελέσματα μετά φόρων

1.101,20

3.125,31
(7.651,63)
(7.651,63)
1
1

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα

€

804.008,63

€

636.541,54

€

3,86

1
1

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή

29

€

4,81
1

Τα αποτελέσματα έχουν αναπροσαρμοστεί βάσει των διατάξεων του ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά
με τις αναπροσαρμογές βρίσκονται επί της ανάλυσής τους στην παράγραφο «Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές».
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Οι μεταβολές στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας παρουσιάζονται ως εξής:
Μετοχικό
κεφάλαιο

Τακτικό
αποθεματικό

1

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017

1

1

1

2.451.034,26

315.264,96

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής

—

—

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017

—

—

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα

—

—

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

€

2.451.034,26

€

Υπόλοιπο εις νέο

315.264,96

1

Σύνολο
1

(916.176,11)

1.850.123,11

883,14

883,14

(915.292,97)

1.851.006,25

636.541,54
€

(278.751,42)

636.541,54
€

2.487.547,80

1
1

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018

2.451.034,26

315.264,96

(271.265,97)

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής

—

—

(7.485,45)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018

—

—

(278.751,42)

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

—
€

—

2.451.034,26

€

315.264,96

2.495.033,25
(7.485,45)
2.487.547,80

804.008,63
€

525.257,21

804.008,63
€

3.291.556,43

1
1

Οι μεταβολές ιδίων κεφαλαίων έχουν αναπροσαρμοστεί βάσει των διατάξεων του ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15. Αναλυτικές πληροφορίες
σχετικά με τις αναπροσαρμογές βρίσκονται επί της ανάλυσής τους στην παράγραφο «Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές».
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Οι χρηματοροές της Εταιρείας παρουσιάζονται ως εξής:
31/12/2018
Λειτουργικές δραστηριότητες

31/12/2017
1

Αποτελέσματα προ φόρων

985.895,50

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για:

406.725,34
1

Αποσβέσεις

176.874,05

Έξοδα / (Έσοδα) συνολικών προβλέψεων
(εξαιρουμένων επενδύσεων και παγίων) – καθαρό

159.277,95

19.092,82

Ζημιές διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων
Ζημιές / (Κέρδη) εκποιήσεων παγίων – καθαρό
Έξοδα / (Έσοδα) προβλέψεων υποτιμήσεων επενδύσεων – καθαρό

(1.336.013,48)

—

1.309.183,90

3.891,97

4.673,84

(917.926,74)

Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό

—

30.300,62

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για
λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις:

25.656,04
1

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων

(18.308,13)

48,21

(–)

(153.433,93)

723,93

(–)

(45.138,68)

(33.851,73)

Αύξηση / (Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων

192.124,54

(41.746,11)

Αύξηση / (Μείωση) λοιπών μεταβολών

(14.108,04)

(16.384,95)

Μείωση / (Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) λοιπων μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

99.026,07

Μεικτές εισροές / (εκροές) από λειτουργία

(200.736,50)

358.290,05

Τόκοι καταβεβλημένοι

277.556,44

(13.782,11)

Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες

(9.811,36)

344.507,94

267.745,08
1

Επενδυτικές δραστηριότητες

1

Αγορές παγίων

(271.768,02)

Εισπράξεις εκποιήσεων παγίων

(87.590,79)

(3.891,97)

Αποκτήσεις επενδύσεων

6.080,00

—

Χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με συνδεδεμένες – καθαρό

(181.000,00)

(233.761,42)

(+)

Τόκοι εισπραγμένοι

446,07

65,97

Καθαρές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες

183,02

(509.355,44)

(261.881,70)

1

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

1

Εξοφλήσεις ομολογιακών και τραπεζικών

—

Εξοφλήσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

(52.820,08)

(7.348,45)

Καθαρές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

—

(7.348,45)

(52.820,08)

1

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(172.195,95)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

(46.956,70)

707.576,18
€

754.532,88

535.380,23

€

707.576,18

1
1

Η συμφωνία των δανείων που απορρέουν από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες βρίσκονται στη σημείωση 16.
Οι χρηματοροές έχουν αναπροσαρμοστεί βάσει των διατάξεων του ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά
με τις αναπροσαρμογές βρίσκονται επί της ανάλυσής τους στην παράγραφο «Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές».
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Λογιστικές πολιτικές και επεξηγηματικές σημειώσεις επί
των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία («η Εταιρεία») δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και παρέχει
πάσης φύσεως ιατρικές και διαγνωστικές υπηρεσίες.
Ο νομικός τύπος της Εταιρείας είναι Ανώνυμη Εταιρεία («ΑΕ») και έχει αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου («ΓΕΜΗ»)
044369807000. Η διεύθυνσή της είναι Γρηγορίου Λαμπράκη 77, Νίκαια 184 54 και εδρεύει στην Ελλάδα.
Η Διοίκηση δηλώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο αναφοράς 1 Ιανουαρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου
2018 έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29
Ιουλίου 2019.
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν κατά την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται στη
συνέχεια. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα έτη που παρουσιάζονται, εκτός εάν δηλώνεται
διαφορετικά. Το μέγεθός της Εταιρείας εντάσσεται στην κατηγορία «μικρή οντότητα» και το επίπεδο ανάλυσης των
οικονομικών καταστάσεων, λογιστικών πολιτικών και επεξηγηματικών σημειώσεων αντικατοπτρίζει το μέγεθος αυτό, μέσω
αντιπροσωπευτικών και ισορροπημένων εφαρμογών τους.
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(«ΔΠΧΑ») και τις διερμηνείες που εκδίδει η Επιτροπή Διερμηνειών ΔΠΧΑ («ΕΔ ΔΠΧΑ») που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»).
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών
εκτιμήσεων. Επιπρόσθετα, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών
της Εταιρείας. Τομείς που αφορούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή πολυπλοκότητα ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι
εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, αναφέρονται αναλόγως στην παράγραφο «Πληροφορίες για
βασικές πηγές αβεβαιότητας εκτιμήσεων και κρίσεων».
Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων. Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική
της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/1920, την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τον Ν
4308/2014. Αυτές οι νομοθεσίες χρησιμοποιούνται και ως βάση κατάρτισης των αναβαλλόμενων φόρων.
Τα αρνητικά ποσά και ποσοστά εμφανίζονται σε παρενθέσεις «( )» και τα ποσά και ποσοστά που δεν υφίστανται ή είναι
μηδενικά εμφανίζονται ως «—». Όλα τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί σε 2 (δύο) δεκαδικά ψηφία το οποίο ενδέχεται να
δημιουργήσει μικρές αποκλείσεις (<€0,01>) σε σύνολα κονδυλίων, διότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα υποσύνολα τους
ενδέχεται να έχουν παραπάνω από 2 (δύο) δεκαδικά ψηφία. Κατά κανόνα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα μη
χρηματοοικονομικά στοιχεία και όλα τα κονδύλια που υπάρχουν, υπήρχαν, μπορούν ή ενδέχεται να υπάρξουν στην έκθεση
και που δε γνωστοποιούνται, αφορούν κονδύλια ή ποσά που δεν υφίστανται ή είναι μηδενικά. Αυτό ισχύει σε ολόκληρη την
έκθεση και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις αυτού του κανόνα.
Η ένδειξη «– καθαρό» έχει ως σκοπό τη γνωστοποίηση ότι το συγκεκριμένο κονδύλι ενδέχεται να εμπεριέχει συμψηφισμένα
σύνολα ή και υποσύνολα, για παράδειγμα ο συμψηφισμός μίας πρόβλεψης με την αντίστοιχη αναστροφή της. Ωστόσο, λόγω
της φύσης ορισμένων κονδυλίων για τα οποία γνωστοποιούνται αναλυτικά οι κινήσεις και μεταβολές τους, τα υπόλοιπα τους
είναι καθαρά αλλά δεν περιγράφονται ως «– καθαρό», όπως για παράδειγμα στα κονδύλια του ισολογισμού.
Οι «οικονομικές καταστάσεις» αναφέρονται και ως «χρηματοοικονομικές καταστάσεις» και το ίδιο ισχύει και για άλλες
σχετικές ορολογίες οι οποίες έχουν ως βάση το «financial» ή «economic» της αγγλικής γλώσσας όπου και η μετάφραση τους
εξαρτάται από το νόημα της πρότασης. Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στις μεταφράσεις υφίστανται και σε περιπτώσεις όπως
τα «έσοδα και έξοδα» και «κέρδη και ζημιές» τα οποία προέρχονται από τα «gain/income/profit and loss» για τα οποία
ενδέχεται διαφοροποίηση σε σχέση με τις διατυπώσεις τους στην αγγλική γλώσσα στα ΔΠΧΑ και αυτών αυτής της έκθεσης.
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Σημειώνεται ότι, τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων των προηγούμενων χρήσεων (2016 και προγενέστερα)
παρουσιάζονταν σε χιλιάδες (διά του 1000 ή και στρογγυλοποιημένα κατά 000), ενώ πλέον εμφανίζονται ολόκληρα.
Συνεπώς, οποιεσδήποτε τυχόν μικρές αποκλίσεις υπάρχουν, οφείλονται στη μεταφορά των ποσών από στρογγυλοποιημένα
κατά χιλιάδες σε ολόκληρα. Η εν λόγω μετατροπή έγινε έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται καλύτερα τα χρηματικά μεγέθη
των οικονομικών στοιχείων αλλά και για ενίσχυση της ακρίβειας της παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Εναλλακτικές παρουσιάσεις είναι αποδεκτές εάν συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης που
ορίζονται στα ΔΠΧΑ. Η Εταιρεία θεώρησε απαραίτητο να γίνουν κάποιες αλλαγές στην παρουσίαση, μορφή και δομή της
οικονομικής έκθεσης, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες περιστάσεις της Εταιρείας και τις πιθανές προτεραιότητες
των αναγνωστών της. Υπήρξαν τέτοιου είδους ουσιώδεις αλλαγές στην παρουσίαση, μορφή και δομή της οικονομικής
έκθεσης. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αναπροσαρμογές βρίσκονται επί της ανάλυσής τους στην παράγραφο
«Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές».
2.2. Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες
Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων
Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017,
εκτός από τις αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2018. Παρακάτω παρουσιάζονται τα
πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1 Ιανουαρίου 2018, καθώς και τα πρότυπα
τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1 Ιανουαρίου 2018, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της Εταιρείας.
Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία
είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ.
Νέα πρότυπα, διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε
ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 1 Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1/1/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το ΣΔΛΠ προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο πρότυπο
περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο
για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική
αντιστάθμισης.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1/1/2018)
Τον Μάιο του 2014, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση ενός νέου προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως
εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και
των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών («ΑΓΠΛΑ»). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω
πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν,
ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και
διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18
«Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα.
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018)
Τον Απρίλιο του 2016, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν
μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς
προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από
τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς
Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω
τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών
Σελίδα 37 από 89

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον
λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών
βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών
βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για
υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης
σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε
διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4
Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018)
Τον Σεπτέμβριο του 2016, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων
είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης
ισχύος του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του υπό έκδοση προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι
τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες
δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»),
και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα
κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου
προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»).
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1/1/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η οποία
αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για
τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι
α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη
χρήση του ακινήτου, και β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν
το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει
να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση και αποδεικτικά στοιχεία.
ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση μίας νέας διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω διερμηνεία
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση
συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (όπως συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά.
Νέα πρότυπα, διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων τα οποία τα οποία δεν
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα πρότυπα, πιερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων, αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση ενός νέου προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του ΣΔΛΠ
ήταν η ανάπτυξη ενός νέου προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία
σύμβαση – δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») – για την παροχή σχετικών
πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού,
ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των
υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του
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ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής
απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από
πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν
συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση.
ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2019)
Τον Ιούνιο του 2017, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση μίας νέας διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»
προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο
θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12
απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον
λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών
σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9.
Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1 Ιανουαρίου 2019.
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1/1/2019)
Τον Δεκέμβριο του 2017, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία
αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 – ΔΠΧΑ 11:
Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον
φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23:
Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων
Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2019)
Τον Φεβρουάριο του 2018, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των
οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον
προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την
τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων
πληροφοριών στους χρήστες αυτών.
Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το ΣΔΛΠ προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση
και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια
της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης
επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά
με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις οικονομικές καταστάσεις. Περαιτέρω, το
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών,
επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και
διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την
επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις στις αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς «Εννοιολογικό
Πλάισιο» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στις αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε
προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1/1/2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να
βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση
αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή
μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις
υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον
της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το ΣΔΛΠ μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί
ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά
τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος
ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα
πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα πρότυπα.
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1/1/2021)
Τον Μάιο του 2017, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση ενός νέου προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο
πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του ΣΔΛΠ ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου προτύπου βασισμένου στις αρχές
(προσέγγιση βάσει αρχών) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων
και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα
ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και
κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που
κατέχει.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.3. Ενοποίηση (μητρικής)
Η Εταιρεία δημοσιεύει αυτές τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις ως τις μοναδικές οικονομικές της καταστάσεις που
βασίστηκαν στην απαλλαγή από την ενοποίηση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10 και την παράγραφο 4 (α):
α) Η Εταιρεία είναι κατά 24,96% θυγατρική του Ομίλου Euromedica Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών (ο
«Όμιλος»),
β) όλοι οι Μέτοχοι της Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία, έχουν ενημερωθεί ότι η Εταιρεία δε θα
παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και δεν έχουν αντιρρήσεις επ’ αυτού,
γ) οι μετοχές της Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία δε διαπραγματεύονται σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά,
δ) η Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία δεν έχει υποβάλλει, ούτε και βρίσκεται στη διαδικασία
υποβολής, των οικονομικών καταστάσεων της σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά και
ε) ο Όμιλος δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
α) Όμιλος EUROMEDICA ΑΕΠΙΥ
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη μέθοδο της
ολικής ενσωμάτωσης, που καταρτίζει ο Όμιλος, με χώρα έδρας την Ελλάδα και άμεση συμμετοχή κατέχοντας 24,96%. Οι
μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις διερμηνείες που εκδίδει η Επιτροπή
Διερμηνειών ΔΠΧΑ, που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία ακολουθεί κατά κύρια βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές με τον Όμιλο, αλλά δε λαμβάνει
θέση στην κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.
Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται επί των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου,
διαθέσιμές σε ηλεκτρονική μορφή, στην άμεση ιστοσελίδα:
http://www.euromedica.gr/basic-page/173/oikonomikes-katastaseis-omiloy
β) Θυγατρικές
Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού) στις οποίες η
Εταιρεία έχει τη δύναμη να κατευθύνει την οικονομική και επιχειρηματική πολιτική έτσι ώστε να λαμβάνονται οφέλη από τις
δραστηριότητές της, το οποίο γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συμμετοχής είναι πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου.
Οι θυγατρικές, εκτός από τις θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί και κατέχονται με σκοπό την πώληση ή διάθεση τους εντός
ενός έτους από την ημερομηνία απόκτησης, ενοποιούνται πλήρως την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος μεταφέρθηκε
στον Όμιλο. Από-ενοποιούνται από την ημερομηνία που παύει ο έλεγχος.
Η λογιστικοποίηση της αξίας των επενδύσεων ορίζεται από την Εταιρεία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένες τιμές
που διατίθενται για τις θυγατρικές, η Εταιρεία επέλεξε να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στο κόστος κτήσης
μείον τυχόν συσσωρευμένα έξοδα απομείωσης. Το έξοδο απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική
αξία της επένδυσης σε θυγατρική υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό της.
Η Εταιρεία κατέχει κατά 87,47% ως θυγατρική την εταιρεία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και οι οικονομικές καταστάσεις της συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
«EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, που
καταρτίζει ο Όμιλος με έμμεση συμμετοχή και ποσοστό 21,83%.
Η Εταιρεία κατέχει κατά 60,33% ως θυγατρική την εταιρεία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και οι οικονομικές καταστάσεις της συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης,
που καταρτίζει ο Όμιλος με έμμεση συμμετοχή και ποσοστό 15,06%.
Η δομή του Ομίλου, όσο αναφορά την Εταιρεία και τις θυγατρικές της έχει ως εξής:

EUROMEDICA ΑΕΠΙΥ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕ

87,47%

60,33%
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2.4. Νομισματική παρουσίαση και μετατροπή ξένου νομίσματος
α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («το λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ («€»), που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις
ημερομηνίες των συναλλαγών. Τα έσοδα και έξοδα συναλλαγματικών διαφορών, που προκύπτουν από την εκκαθάριση
τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων βάσει συναλλαγματικών
ισοτιμιών τέλους έτους εκφρασμένων σε ξένα νομίσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Τα έσοδα και έξοδα που σχετίζονται με δανεισμό και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρουσιάζονται στα αποτελέσματα
στο «Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό». Όλα τα άλλα έσοδα και έξοδα συναλλαγματικών διαφορών παρουσιάζονται στα
αποτελέσματα στα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα» και «Λοιπά λειτουργικά έξοδα».
2.5. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απομείωση αξιολογούνται, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, για να διαπιστωθεί αν
υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι έχουν υποστεί απομείωση. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα
περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απομειωμένο, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (ή μονάδα δημιουργίας
ταμειακών ροών «ΜΔΤΡ» στην οποία το περιουσιακό στοιχείο έχει διατεθεί) ελέγχεται για απομείωση. Ως έξοδο απομείωσης
αναγνωρίζεται το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Το
ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο ποσό του περιουσιακού στοιχείου (ή ΜΔΤΡ) της εύλογης αξίας του μείον το κόστος
πώλησης και την αξία χρήσης. Για τον σκοπό προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα
χαμηλότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (ΜΔΤΡ). Μη χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία εκτός της υπεραξίας που έχουν υποστεί απομείωση ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης
σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
2.6. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ενσώματα πάγια (ενσώματες ακινητοποιήσεις — ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί):
Τα ενσώματα πάγια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος. Το κόστος συμπεριλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με το
να έρθει το περιουσιακό στοιχείο στην τοποθεσία και στην κατάσταση που απαιτείται, ώστε να είναι ικανό να λειτουργήσει
με τον τρόπο που προγραμματίστηκε από τη Διοίκηση.
Η Εταιρεία προσθέτει στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων το κόστος αντικατάστασης τμημάτων τέτοιων στοιχείων
όταν αυτό το κόστος πραγματοποιείται και εφόσον το ανταλλακτικό αναμένεται να παρέχει στοιχειώδη μελλοντικά οφέλη
στην Εταιρεία. Η λογιστική αξία του αντικατεστημένου τμήματος αποαναγνωρίζεται. Όλες οι υπόλοιπες επισκευές και
συντηρήσεις χρεώνονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο στην οποία πραγματοποιούνται.
Όλα τα ενσώματα πάγια αναγνωρίζονται στο ιστορικό κόστος μείον τις αποσβέσεις.
Τα γήπεδα και οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσωμάτων παγίων λογίζονται έτσι ώστε να
κατανεμηθεί το κόστος των περιουσιακών στοιχείων μείον την υπολειμματική αξία μέσω της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής
τους, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή κυμαίνεται ως εξής:
 Κτίρια, εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα: 12 έτη.
 Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός: 12 έτη.
 Μεταφορικά μέσα: 10 έτη.
 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: 6 με 14 έτη.
Οι υπολειμματικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, οι ωφέλιμες ζωές και οι μέθοδοι απόσβεσης επανεξετάζονται, και
αναπροσαρμόζονται προοπτικά όταν αυτό είναι κατάλληλο, εφόσον υπάρχει ένδειξη μιας σημαντικής αλλαγής από την
τελευταία ημερομηνία αναφοράς.
Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνεται άμεσα στο ανακτήσιμο ποσό εάν η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό.
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Τα κέρδη και οι ζημιές εκποιήσεων προκύπτουν από τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα στα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα» και «Λοιπά λειτουργικά έξοδα».
2.7. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματα πάγια (ασώματες ακινητοποιήσεις — άυλα περιουσιακά στοιχεία):
Δικαιώματα, άδειες και λοιπές παραχωρήσεις και λογισμικό
Τα χωριστά αποκτημένα δικαιώματα, άδειες και λοιπές παραχωρήσεις και λογισμικό και άδειες παρουσιάζονται στο ιστορικό
κόστος. Τα δικαιώματα, άδειες και λοιπές παραχωρήσεις και λογισμικό έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή και παρουσιάζονται
στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και συσσωρευμένα έξοδα απομείωσης. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη
σταθερή μέθοδο ώστε να κατανεμηθεί το κόστος στα δικαιώματα, άδειες και λοιπές παραχωρήσεις και λογισμικό στη διάρκεια
της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, ως εξής:
 Λογισμικό: 10 έτη.
Οι αγορές λογισμικού κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και για να έρθει
σε χρήση το συγκεκριμένο λογισμικό. Αυτές οι δαπάνες αποσβένονται κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής
τους.
2.8. Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και την εκτιμώμενη τιμή πώλησης μείον τα έξοδα για να
ολοκληρωθεί και να πωληθεί. Αν το απόθεμα έχει υποστεί απομείωση, η λογιστική αξία μειώνεται στην τιμή πώλησης μείον
το κόστος για να ολοκληρωθεί και να πωληθεί· αν το έξοδο απομείωσης είναι σημαντικό αναγνωρίζεται άμεσα στα
αποτελέσματα, διαφορετικά αναγνωρίζεται στο κόστος πωλήσεων.
2.9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή της συναλλαγής τους. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη απομείωσης.
2.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα συμπεριλαμβάνουν τα μετρητά διαθέσιμα, τις καταθέσεις όψεως και τις λοιπές
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με διάρκεια ωρίμανσης μέχρι 3 μήνες ή λιγότερο. Οι τραπεζικές
υπεραναλήψεις συμπεριλαμβάνονται στον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στην οικονομική θέση.
2.11. Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια.
Οι μετοχικοί τίτλοι αποτιμώνται στην εύλογη αξία των μετρητών ή άλλων πόρων που εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέοι,
καθαροί των άμεσων εξόδων έκδοσης των μετοχικών τίτλων. Εάν η πληρωμή αναβάλλεται και η διαχρονική αξία του
χρήματος είναι σημαντική, η αρχική επιμέτρηση γίνεται επάνω σε βάση παρούσας αξίας.
2.12. Προβλέψεις παροχών προσωπικού
Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης
Η Εταιρεία έχει καθορισμένα προγράμματα παροχών και εισφορών. Ένα καθορισμένο πρόγραμμα εισφορών είναι ένα
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου η Εταιρεία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε μία ξεχωριστή οντότητα και
δεν έχει οποιαδήποτε νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το ταμείο δεν κατέχει
αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλους τους εργαζομένους και τα ωφελήματα που αναλογούν στις υπηρεσίες
των εργαζομένων κατά την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους. Ένα καθορισμένο πρόγραμμα παροχών είναι ένα
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν είναι καθορισμένο πρόγραμμα εισφορών. Τυπικά, τα καθορισμένα προγράμματα
παροχών καθορίζουν το ποσό των συνταξιοδοτικών οφελών που θα λάβει ένας εργαζόμενος κατά τη σύνταξή του, συνήθως
εξαρτώμενο από έναν ή περισσότερους παράγοντες, όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και η αποζημίωση.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην οικονομική θέση σε σχέση με τα καθορισμένα προγράμματα παροχών συνταξιοδότησης
είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης των καθορισμένων παροχών κατά την ημερομηνία αναφοράς μείον την εύλογη αξία
των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η παρούσα αξία της δέσμευσης των καθορισμένων παροχών επιμετρείται
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας. Η παρούσα αξία της δέσμευσης των καθορισμένων
παροχών καθορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες μελλοντικές πληρωμές με αναφορά στις αποδόσεις της αγοράς κατά
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την ημερομηνία αναφοράς σε υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα που εκφράζονται στο νόμισμα στο οποίο θα καταβάλλονται
οι παροχές, και έχουν όρους ωρίμανσης που προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.
Τα αναλογιστικά έσοδα και έξοδα χρεώνονται ή πιστώνονται στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία
προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα.
Για τα καθορισμένα προγράμματα εισφορών, η Εταιρεία καταβάλλει εισφορές σε δημόσια συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά
προγράμματα σε υποχρεωτική βάση. Οι εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδα παροχών προσωπικού όταν είναι πληρωτέες.
2.13. Λοιπές προβλέψεις
Οι προβλέψεις για έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις αναγνωρίζονται όταν: η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική
ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος· είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί μεταβίβαση
οικονομικών οφελών για να διακανονιστεί αυτή η υποχρέωση· και αυτό το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις
αναδιάρθρωσης συμπεριλαμβάνουν ποινές λήξης μισθώσεων και πληρωμές τερματισμού των εργαζομένων. Προβλέψεις δεν
αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές.
Οι προβλέψεις επιμετρώνται στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης,
χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του
χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του
χρόνου αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος.
2.14. Δάνεια
α) Τραπεζικά και ομολογιακά
Τα τραπεζικά και ομολογιακά δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην τιμή της συναλλαγής (δηλαδή, την παρούσα αξία των
μετρητών που καταβάλλεται στην τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της συναλλαγής). Τα τραπεζικά και
ομολογιακά δάνεια μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου και συμπεριλαμβάνονται στα «Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό». Τα τραπεζικά και
ομολογιακά δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την
εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς.
β) Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα
που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) χρεώνονται στα αποτελέσματα με βάση τη σταθερή μέθοδο για τη διάρκεια της
μίσθωσης.
Οι μισθώσεις ενσώματων παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται, κατά την έναρξη της
μίσθωσης, στη χαμηλότερη από την εύλογη αξία του παγίου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων πληρωμών μισθωμάτων.
Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών χρεώσεων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις ενοικίων, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, συμπεριλαμβάνονται στον
δανεισμό στην οικονομική θέση. Τα ενσώματα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη
χαμηλότερη μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του παγίου και της περιόδου της μίσθωσης.
γ) Κόστος δανεισμού
Όλο το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται.
2.15. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή της συναλλαγής και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
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2.16. Χρηματοοικονομικά μέσα
α) Ταξινόμηση
Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις ακόλουθες κατηγορίες επιμετρήσεων:

• χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που θα επιμετρηθούν μεταγενέστερα στην εύλογη αξία (είτε μέσω των λοιπών
συνολικών αποτελεσμάτων είτε μέσω των αποτελεσμάτων), και

• χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος.
Η ταξινόμηση εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οντότητας για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και τους συμβατικούς όρους των ταμειακών ροών.
Για τα περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία, τα έσοδα και έξοδα τους θα καταγράφονται είτε στα
αποτελέσματα είτε στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα. Για επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δε διακρατούνται για
διαπραγμάτευση, εξαρτώνται από το αν η Εταιρεία έχει κάνει την αμετάκλητη εκλογή κατά τη στιγμή της αρχικής
αναγνώρισης να καταχωρήσει την επένδυση συμμετοχικού τίτλου στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
αποτελεσμάτων.
Η Εταιρεία ανακατατάσσει τις χρεωστικές επενδύσεις όταν και μόνο όταν το επιχειρηματικό μοντέλο για τη διαχείριση αυτών
των περιουσιακών στοιχείων αλλάζει.
β) Αναγνώριση και απόαναγνώριση
Οι συνήθεις αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία
συναλλαγής, δηλαδή την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό
στοιχείο. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα για λήψη ταμειακών ροών από
αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν λήξει ή έχουν μεταβιβαστεί και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη κυριότητας.
γ) Επιμέτρηση
Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του συν,
στην περίπτωση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δε βρίσκεται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
το κόστος συναλλαγής που αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση αυτού του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το
κόστος συναλλαγής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που λογιστικοποιούνται στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων δαπανούνται στα αποτελέσματα.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ενσωματωμένα παράγωγα υπολογίζονται στο σύνολό τους κατά τον
καθορισμό του κατά πόσο οι ταμειακές ροές τους αποτελούν αποκλειστικά πληρωμή κεφαλαίου και τόκων.
Χρεωστικοί τίτλοι
Η επακόλουθη επιμέτρηση των χρεωστικών τίτλων εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση
και τα χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες επιμετρήσεων στις
οποίες η Εταιρεία κατατάσσει τους χρεωστικούς τίτλους της:

• Αποσβεσμένο κόστος: περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται για τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών όπου αυτές
οι ταμειακές ροές αντιπροσωπεύουν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος. Τα έσοδα
από τόκους από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στο «Χρηματοοικονομικό κόστος –
καθαρό» με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κάθε έσοδο ή έξοδο που προκύπτει από την αποαναγνώριση
τους αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνεται στα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα» και «Λοιπά
λειτουργικά έξοδα» μαζί με τα έσοδα και έξοδα συναλλαγματικών διαφορών ενώ τα έσοδα και έξοδα απομείωσης στα «Έσοδα
/ (Έξοδα) επενδύσεων – καθαρό».

• Εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών αποτελεσμάτων: περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται για τη συλλογή συμβατικών
ταμειακών ροών και για την πώληση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπου οι ταμειακές ροές των
περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων, επιμετρώνται στην εύλογη αξία
μέσω λοιπών συνολικών αποτελεσμάτων. Οι μεταβολές της λογιστικής αξίας λαμβάνονται μέσω των λοιπών συνολικών
αποτελεσμάτων, εκτός από την αναγνώριση των εσόδων ή εξόδων απομείωσης, τα έσοδα από τόκους και τα έσοδα και έξοδα
συναλλαγματικών διαφορών τα οποία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Όταν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
αποαναγνωρίζεται, το συσσωρευτικό έσοδο ή έξοδο που αναγνωρίστηκε προηγουμένως στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα
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ανακατατάσσεται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνονται στα «Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων –
καθαρό». Τα έσοδα από τόκους από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στο
«Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό» με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα έσοδα και έξοδα
συναλλαγματικών διαφορών συμπεριλαμβάνονται στα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα» και «Λοιπά λειτουργικά έξοδα» ενώ τα
έσοδα και έξοδα απομείωσης στα «Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων – καθαρό».

• Εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια του αποσβεσμένου κόστους ή της
εύλογης αξίας μέσω λοιπών συνολικών αποτελεσμάτων επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Το έσοδο ή
έξοδο από έναν χρεωστικό τίτλο που στη συνέχεια επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνεται στα «Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων – καθαρό» κατά την περίοδο στην οποία προκύπτει.
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Μεταγενέστερα, η Εταιρεία επιμετρά όλους τους λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους στην εύλογη αξία. Όπου η Διοίκηση της
Εταιρείας έχει επιλέξει να παρουσιάσει έσοδα και έξοδα εύλογης αξίας στους λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους στα λοιπά
συνολικά αποτελέσματα, δεν υφίσταται μεταγενέστερη ανακατάταξη των εσόδων και εξόδων εύλογης αξίας στα
αποτελέσματα μετά την αποαναγνώριση της επένδυσης. Τα μερίσματα από τις επενδύσεις αυτές εξακολουθούν να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στα «Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων – καθαρό» όταν το δικαίωμα της Εταιρείας να
λαμβάνει πληρωμές θεμελιώνεται.
Οι μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
αναγνωρίζονται στα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα» και «Λοιπά λειτουργικά έξοδα» στην κατάσταση αποτελεσμάτων, κατά
περίπτωση. Τα έξοδα απομείωσης (και η αντιστροφή των εξόδων απομείωσης) στους λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους που
επιμετρώνται στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα δεν αναφέρονται χωριστά από άλλες μεταβολές της εύλογης αξίας.
δ) Απομείωση
Η Εταιρεία αξιολογεί με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές που συνδέονται με τους χρεωστικούς τίτλους που
λογιστικοποιούνται στο αποσβεσμένο κόστος και στην εύλογη αξία μέσω συνολικών αποτελεσμάτων. Η εφαρμοζόμενη
μεθοδολογία απομείωσης εξαρτάται από το αν υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου.
Για τις εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση που επιτρέπεται από τα ΔΠΧΑ, η οποία
απαιτεί να αναγνωρίζονται οι αναμενόμενες διαχρονικές απώλειες από την αρχική αναγνώριση των εισπρακτέων.
ε) Συμψηφισμός
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό υπόλοιπο παρουσιάζεται στην
καθαρή θέση όπου η Εταιρεία έχει επί του παρόντος νόμιμο εφαρμόσιμο δικαίωμα συμψηφισμού των αναγνωρισμένων
υπολοίπων και υπάρχει πρόθεση να αποπληρωθούν σε καθαρή βάση ή να πραγματοποιηθεί η απαίτηση και να αποπληρωθεί
η υποχρέωση ταυτόχρονα.
Η Εταιρεία μπορεί επίσης να συνάψει συμφωνίες που δεν πληρούν τα κριτήρια για συμψηφισμό αλλά εξακολουθούν να
επιτρέπουν τον συμψηφισμό των σχετικών υπολοίπων τους σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η πτώχευση ή ο τερματισμός
μίας σύμβασης.
Τα έσοδα και τα έξοδα συμψηφίζονται και το καθαρό υπόλοιπο παρουσιάζεται στα συνολικά αποτελέσματα αν υφίσταται
δικαίωμα συμψηφισμού ή και προκύπτουν από μία ομάδα παρόμοιων συναλλαγών. Τα συμψηφισμένα κονδύλια των
συνολικών αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών προσαρτούνε πάντοτέ την ένδειξη «– καθαρό».
2.17. Αναγνώριση εσόδων
α) Συμβόλαια πελατών
Τα έσοδα συμπεριλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή της απαίτησης για την πώληση αγαθών κατά
τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Τα έσοδα πωλήσεων εμφανίζονται καθαρά των φόρων προστιθέμενης
αξίας, επιστροφών, μειώσεων και εκπτώσεων. Αν η Εταιρεία παρέχει άτοκη πίστωση στον αγοραστή, τα έσοδα
αναγνωρίζονται στην παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών.
Τα έσοδα από πελάτες αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται έχουν μεταφερθεί
στον πελάτη. Η μεταβίβαση αυτή του ελέγχου γίνεται κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών.
Το ύψος του εσόδου που αναγνωρίζεται, είναι το ποσό που η Εταιρεία αναμένει πως θα λάβει ως αντάλλαγμα για την παροχή
αυτών των αγαθών ή υπηρεσιών. Οι όροι πληρωμής συνήθως διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της πώλησης και
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εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τα κανάλια διανομής αλλά και τα χαρακτηριστικά
κάθε πελάτη.
Πωλήσεις υπηρεσιών
Οι πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) αναγνωρίζονται κατά την περίοδο εκείνη όπου παρέχεται η υπηρεσία,
σύμφωνα με τον βαθμό ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε σχέση με την πραγματική αξία της υπηρεσίας ως ποσοστό των
συνολικών υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί.
β) Έσοδα τόκων
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
2.18. Τρέχοντες και αναβαλλόμενοι φόροι
Τα έξοδα φόρων εισοδήματος ή πιστώσεις για την περίοδο είναι η φορολογική υποχρέωση επί του φορολογητέου εισοδήματος
της τρέχουσας περιόδου με βάση τον φορολογικό συντελεστή του ισχύοντος νόμου, που ρυθμίζεται από τις αλλαγές στις
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία) και υποχρεώσεις που αναλογούν
στις προσωρινές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αναγνωρίζονται στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των λογιστικών αξιών τους στις οικονομικές καταστάσεις και στις
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές ή φορολογικές ελαφρύνσεις στην Εταιρεία. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
υπολογίζονται χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι
την ημερομηνία αναφοράς.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο όταν είναι πιθανόν ότι μελλοντικά φορολογητέα ποσά θα
είναι διαθέσιμα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις προσωρινές διαφορές και ζημιές.
Οι τρέχουσες και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται, όταν υπάρχει νομικά εφαρμόσιμο
δικαίωμα συμψηφισμού και η Εταιρεία μπορεί να αποδείξει χωρίς υπερβολικό κόστος και προσπάθεια ότι σκοπεύει είτε να
διακανονίσει σε καθαρή βάση ή να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει ταυτόχρονα την υποχρέωση.
Οι τρέχοντες και αναβαλλόμενοι φόροι καταχωρούνται στα αποτελέσματα, εκτός στην έκταση που σχετίζονται με στοιχεία
που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα ή απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, οι φόροι
αναγνωρίζονται επίσης στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα ή απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα.
2.19. Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους Μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας στην περίοδο κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τους Μετόχους της Εταιρείας.
3. Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη αλλαγής κάποιας λογιστικής πολιτικής πέραν αυτών που σχετίζονται με την
Εταιρεία όπως και ορίζονται στην παράγραφο «Αλλαγές σε πρότυπα και διερμηνείες» και είναι υποχρεωτικό να υιοθετηθούν.
Λεπτομερώς αναφέρονται παρακάτω οι επιπτώσεις τους:
Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά
μέσα». Η φύση και η επίδραση αυτών των αλλαγών αναλύονται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές
πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λαθών». Διάφορες άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες εφαρμόστηκαν
για πρώτη φορά κατά το 2018 αλλά δεν είχαν σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31
Δεκεμβρίου 2018.
ΔΠΧΑ 15 «Εσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, το νέο πρότυπο καθιερώνει
ένα μοντέλο αποτελούμενο από τα εξής πέντε στάδια:
1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.
2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης.
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.
4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται.
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Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρεία αναμένει να έχει δικαίωμα, ως
αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται
για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με
τις λογιστικές πολιτικές του προτύπου βρίσκονται επί της ανάλυσής του στην παράγραφο «Αναγνώριση εσόδων».
Η εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 15 δεν είχε ουσιαστική επίδραση λόγω της φύσεως των συναλλαγών και λειτουργία της
Εταιρείας.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις λογιστικές πολιτικές του προτύπου βρίσκονται επί της ανάλυσής του στην παράγραφο
«Αναγνώριση εσόδων».
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Το νέο πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης.
Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ'
όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων (Expected Credit Loss). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε πίνακας με τον οποίο
υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από παρελθόντα γεγονότα καθώς και
προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος (Provision Matrix).
Οι επισφαλείς απαιτήσεις αξιολογούνται μία προς μία για τον υπολογισμό της σχετικής πρόβλεψης. Το ποσό της πρόβλεψης
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων και συμπεριλαμβάνεται καθαρό στα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα»
και «Λοιπά λειτουργικά έξοδα».
Η εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 9 είχε ουσιαστική επίδραση στην κίνηση των προβλέψεων επισφαλών πελατών, ως εκ
τούτου στους αναβαλλόμενους φόρους και συνεπώς στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις λογιστικές πολιτικές του προτύπου βρίσκονται επί της ανάλυσής του στην παράγραφο
«Χρηματοοικονομικά μέσα».
Επαναδιατυπώσεις και ανακατατάξεις
Όπου είναι αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία επαναδιατυπώνονται και ανακατατάσσονται ώστε να συμφωνούν με τις αλλαγές
στις λογιστικές πολιτικές και στην παρουσίαση των στοιχείων της Εταιρείας. Υπήρξαν τέτοιου είδους επαναδιατυπώσεις και
ανακατατάξεις, όπως και αναφέρονται παρακάτω. Αυτές οι επαναδιατυπώσεις και ανακατατάξεις εφαρμόστηκαν με συνέπεια
και στις θυγατρικές της για περεταίρω βελτίωση της συγκρισιμότητας μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της:
α) Επαναδιατυπώσεις λόγω νέων προτύπων
Η Εταιρεία υιοθέτησε τα νέα πρότυπα την 1 Ιανουαρίου 2018. Δεδομένης της μικρής επίπτωσης των προτύπων, και έχοντας
ως στόχο την εύλογη και καλύτερη δυνατή παρουσίαση, τα εφάρμοσε αναπροσαρμόζοντας αναδρομικά τις οικονομικές
καταστάσεις. Οι μεταβολές από τις αναπροσαρμογές που προέκυψαν από την εφαρμογή των νέων προτύπων έχουν ως εξής:
α) Λόγω των αναδρομικών προσαρμογών στις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούμε ότι από πάντα εφαρμοζόντουσαν τα νέα
πρότυπα, συνεπώς τεχνικά δεν υφίσταται «Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής» στην κατάσταση μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων. Ωστόσο, για λόγους αναδρομικής πληροφόρησης και του 2016, η σειρά «Επίδραση αλλαγής λογιστικής
πολιτικής» της 1 Ιανουαρίου 2018 παρουσιάζει την επίδραση στο υπόλοιπο εις νέο όπως ήταν για την 31 Δεκεμβρίου 2017
και αντίστοιχα η σειρά «Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής» 1 Ιανουαρίου 2017 παρουσιάζει την επίδραση στο υπόλοιπο
εις νέο όπως ήταν για την 31 Δεκεμβρίου 2016.
β) Η επίδραση τους ισολογισμούς (*):
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Κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2017, όπως δημοσιεύτηκε και αναπροσαρμόστηκε:
Αναπροσαρμοσμένα
31/12/2017

Αναπροσαρμογές

31/12/2016

31/12/2017

Δημοσιευμένα

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Κατηγορία
αναπροσαρμογής

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

620.439,91

696.348,91

620.439,91

Ασώματες ακινητοποιήσεις

13.167,24

19.699,24

13.167,24

19.699,24

Συμμετοχές σε θυγατρικές

623.423,26

442.423,26

623.423,26

442.423,26

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

702.478,35

703.648,35

703.202,28

703.648,35

Αναβαλλόμενοι φόροι

275.244,78

34.651,63

3.057,44

(360,72)

272.187,35

35.012,35

2.234.753,54

1.896.771,39

2.333,51

(360,72)

2.232.420,03

1.897.132,11

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

(723,93)

1
Κυκλοφορούν ενεργητικό

29.782,94

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

991.966,83

766.221,06

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

707.576,18

754.532,88

1.729.277,74

1.550.536,88

251.237,54

29.734,73

29.782,94

740.729,29

619.490,38

707.576,18

754.532,88

1.478.040,20

1.403.806,20

ΔΠΧΑ 9 & Ανακατάταξη

3.300.938,31

ΔΠΧΑ 9 & Ανακατάταξη

146.730,68

251.237,54

146.730,68

1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

€

3.964.031,28
1
1

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

Μετοχικό κεφάλαιο

€

3.447.308,27

€

253.571,04

€

146.369,96

€

3.710.460,24
1
1

€

1
1
2.451.034,26

2.451.034,26

Αποθεματικά κεφάλαια

315.264,96

315.264,96

315.264,96

315.264,96

Αποτελέσματα εις νέο

(278.751,42)

(915.292,97)

(271.265,97)

(916.176,11)

2.487.547,80

1.851.006,25

(7.485,45)

883,14

(7.485,45)

883,14

2.451.034,26

2.495.033,25

1

1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1

1

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1

Προβλέψεις παροχών προσωπικού

1.850.123,11

173.915,59

182.872,22

173.915,59

Λοιπές προβλέψεις

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

45.138,68

78.990,41

45.138,68

78.990,41

303.010,90

327.906,00

303.010,90

327.906,00

1
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

993.445,38

1.035.191,49

Δάνεια

150.004,55

202.824,63

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

30.022,65

30.379,90

1.173.472,58

1.268.396,02

261.056,49

145.486,82

261.056,49

145.486,82

1
Σύνολο υποχρεώσεων

1.476.483,48
€

3.964.031,28
1
1

732.388,89

889.704,67

150.004,55

202.824,63

Ανακατάταξη

30.022,65

30.379,90

912.416,09

1.122.909,20

Ανακατάταξη

1.450.815,20

Ανακατάταξη

3.300.938,31

ΔΠΧΑ 9 & Ανακατάταξη

1
1.596.302,02

261.056,49

145.486,82

1.215.426,99

1
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΠΧΑ 9

1

1

Λοιποί φόροι και τέλη

ΔΠΧΑ 9

1

182.872,22

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

ΔΠΧΑ 9 & Ανακατάταξη

1

2.451.034,26

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΔΠΧΑ 9
ΔΠΧΑ 9 & Ανακατάταξη

1

29.734,73

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Ανακατάταξη

1

1

Αποθέματα

696.348,91

1
€

3.447.308,27

€

253.571,04

€

146.369,96

€

3.710.460,24
1

€

Η κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2018, όπως αναπροσαρμόστηκε, παρουσιάζεται στην παράγραφο
«Κατάσταση Οικονομικής Θέσης».
Η Εταιρεία ανέτρεξε συσσωρευτικές και αναδρομικές αναπροσαρμογές σε προσωρινές οικονομικές καταστάσεις έως και το
2012 και θεώρησε πως προγενέστερες οικονομικές καταστάσεις πέρα από αυτές που ορίζουν οι διατάξεις του ΔΛΠ 8 δεν
παρέχουν ουσιώδεις πληροφορίες. (*) Τα παραπάνω αφορούν και τις ανακατατάξεις.
β) Ανακατατάξεις
Βάσει των διατάξεων του ΔΠΧΑ 15 που σχετίζονται με συμβάσεις και των διατάξεων του ΔΠΧΑ 9 που σχετίζονται με τα
χρηματοοικονομικά μέσα, τους συμψηφισμούς τους και συγκεκριμένα τον χειρισμό απομείωσης κονδυλίων που αφορούν τις
εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία θεώρησε σκόπιμο τον επανέλεγχο ορισμένων κονδυλίων και παρουσιάσεων τους. Η Εταιρεία
με σκοπό οι οικονομικές καταστάσεις της να παρέχουν πιο αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις
των συναλλαγών, άλλων γεγονότων και όρων που αφορούν την κατάσταση οικονομικής θέσης, κατάσταση ταμειακών ροών
και χρηματοοικονομικές επιδόσεις της, θεώρησε απαραίτητη την ανακατάταξη ορισμένων κονδυλίων του ισολογισμού που
αφορούν κυρίως συμψηφισμούς πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων του ελληνικού δημοσίου και συγκεκριμένα τις
συμβάσεις και διαχείριση των υπολοίπων του ΕΟΠΥΥ (αντίστροφή συμψηφισμού). Για λόγους συγκρισιμότητας, έχει γίνει
ανακατάταξη και των συγκριτικών κονδυλίων όπως και παρουσιάζονται παραπάνω (*).
γ) Τροποποιήσεις παρουσίασης
Η Εταιρεία δεδομένης της φύσεως των συναλλαγών της οι οποίες ουσιωδώς επηρέασαν τις λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
των τελευταίων ετών, θεώρησε απαραίτητο να γίνει τροποποίηση της παρουσίασης των ταμειακών ροών της, όπως και
παρουσιάζεται στην παράγραφο «Κατάσταση Ταμειακών Ροών».
δ) Λοιπές τροποποιήσεις
Η Εταιρεία επίσης άλλαξε λοιπές πληροφορίες και λεκτικά επί διαφόρων σημειώσεων και πινάκων των οικονομικών
καταστάσεων για λόγους βελτίωσης της παρουσίασης τους, τα οποία δεν έχουν ουσιώδη σημασία, δεν επηρεάζουν τα
υπόλοιπα τους και για αυτό και δεν αναλύονται.
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4. Πληροφορίες για βασικές πηγές αβεβαιότητας εκτιμήσεων και κρίσεων
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς. Βασίζονται σε ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών προσδοκιών.
4.1. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει τη δική της στρατηγική αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής της απόδοσης και λειτουργεί
προγράμματα διαχείρισης κινδύνων. Οι σχετικές αναλύσεις αναφέρονται παρακάτω.
α) Επιχειρηματικές προοπτικές
Η εξέλιξη της Εταιρείας και του κλάδου στην ελληνική αγορά είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια λόγω του επιπέδου
της αβεβαιότητας που υπάρχει. Σε αυτό το ασαφές περιβάλλον, η Εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμά της, το οποίο συνίσταται
κυρίως στη βελτίωση της παραγωγικότητάς, στη βελτίωση των υπηρεσιών, στον περιορισμό των δαπανών, στην εύρεση
νέων αγορών και πελατών και στην καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να
προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την επίδρασή τους στις δραστηριότητες της
Εταιρείας, με δεδομένο ότι έχουν αλλάξει τα οικονομικά στοιχεία που θεσπίζουν την ανταγωνιστική ικανότητα και
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της χώρας. Λόγω αυτού, η Διοίκηση επιβλέπει διεξοδικά την παροχή υπηρεσιών, εκτιμά
διαρκώς και συνολικά τη λειτουργία της Εταιρείας και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις σε αυτή, προκειμένου να
διασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις
δραστηριότητές της.
Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών υγείας έχει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του ΕΟΠΥΥ και την παράταση εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της συνολικής δαπάνης για διαγνωστικές
εξετάσεις. Με τον Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/2013), άρθρο 100, παράγραφος 5 και 7, καθορίστηκαν κλιμακούμενα ποσοστά
εκπτώσεων επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών
υγείας, υπέρ του οργανισμού ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα. Περαιτέρω, τέθηκε σε εφαρμογή αυτόματος μηχανισμός
επιστροφών (Claw back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και λοιπών. Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ότι το
υπερβάλλον ποσό μεταξύ των συνολικών δαπανών για υπηρεσίες υγείας και του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ αναζητείται
από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, με εξαμηνιαίο υπολογισμό και αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές (rebates)
τυχόν άλλες εκπτώσεις καθώς και μη αποδεκτές δαπάνες και σφάλματα. Με την υπ' αριθμό Γ3γ/ΓΠ/77011/30-10-2015 (ΦΕΚ
Β' 2391/06-11-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, παρατάθηκε η εφαρμογή του rebate στους παρόχους
έως την 31/12/2018.
Χρηματοοικονομικοί δείκτες αποδοτικότητας
Η Εταιρεία ελέγχει την απόδοση των λειτουργικών τμημάτων της μέσω πολλαπλών δεικτών αξιολόγησης και συγκεκριμένα
την κερδοφορία της μέσω του δείκτη Προσαρμοσμένου EBITDA. Ο δείκτης EBITDA παρότι χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος
από εταιρείες και επενδυτές, δεν είναι αναγνωρισμένος από επίσημους φορείς και γι’ αυτό και δεν υπάρχουν οδηγίες του
υπολογισμού του. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να καταστεί αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω ιδιαίτερων ή ελλείπων
προσαρμογών ή και απώλειας γνωστοποιήσεων που αφορούν στον υπολογισμό του. Επάνω σε αυτήν τη λογική διαφάνειας
και ακρίβειας στην οποία και στοχεύει η Εταιρεία επί των οικονομικών στοιχείων της, θεωρήσαμε απαραίτητο να
συμπεριλάβουμε αναλυτικούς πίνακες υπολογισμών των δεικτών για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι προσαρμογές του δείκτη
EBITDA και άλλων δεικτών έχουν γίνει με τη λογική της ενίσχυσης της ακρίβειας αλλά και της συγκρισιμότητάς τους σε ευρύ
επίπεδο, δηλαδή αν οι ίδιες προσαρμογές ακολουθηθούν σε άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση
μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προσαρμογές που αμφιλεγόμενα προσαρμόζουν τους δείκτες
αποκλειστικά για τις ανάγκες της Εταιρείας, αλλά δεν προσφέρουν ορθή χρηματοοικονομική ενημέρωση και δεν αποτελούν
χρήσιμα μέσα αξιολόγησης προς τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη. Όλες οι προσαρμογές στους δείκτες έχουν γίνει βάσει
ενδεδειγμένων παραδοχών και γενικά αποδεχόμενων μεθόδων και αναφέρονται αναλυτικά όπου αυτές υπάρχουν.
Προσαρμοσμένο EBITDA
Ο δείκτης προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων – «Προσαρμοσμένο EBITDA» (Adjusted Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – «Adjusted EBITDA») παρουσιάζει με ακρίβεια την ικανότητα της
Εταιρείας να δημιουργήσει κέρδη. Υπολογίζεται ομαλοποιώντας τα κέρδη μέσω της εξαίρεσης των μη ταμειακών, μη
επαναλαμβανόμενων, εκτάκτων και ειδικών χρηματοοικονομικών στοιχείων. Οι προσαρμογές αυτές ενισχύουν την ακρίβεια
του δείκτη και τη δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί ως συγκρίσιμο μέτρο αξιολόγησης της εύλογης απόδοσης της Εταιρείας
μεταξύ χρήσεων αλλά και μεταξύ άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου. Αυτές οι προσαρμογές είναι αναγκαίες για να
παρουσιαστεί η πραγματική ικανότητα της Εταιρείας να καλύψει τα έξοδα τόκων και δανειακές υποχρεώσεις της, όπως και
εμφανίζονται στον δείκτη κάλυψης τόκων και καθαρής δανειακής μόχλευσης.
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Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2018
Λειτουργικά αποτελέσματα

31/12/2017

98.269,38

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για:

432.381,38
1

Αποσβέσεις

176.874,05

Έξοδα / (Έσοδα) συνολικών προβλέψεων
(εξαιρουμένων επενδύσεων και παγίων) – καθαρό

19.092,82

Ζημιές διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων
Ζημιές / (Κέρδη) εκποιήσεων παγίων – καθαρό
Έξοδα / (Έσοδα) συναλλαγματικών διαφορών – καθαρό
Ζημιές προστίμων και προσαυξήσεων
Λοιπά μη επαναλαμβανόμενα και ειδικά έξοδα / (έσοδα) – καθαρό
Προσαρμοσμένο EBITDA

159.277,95
(1.336.013,48)

—

1.309.183,90

3.891,97

4.673,84

15,03

—

102,40

—

14.718,74
€

(2.407,92)

312.964,39

€

567.095,67

1
1

Ο δείκτης προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) της Εταιρείας στην κλειόμενη
χρήση μειώθηκε κατά (44,81)% ή €(254.131,28). Οι προσαρμογές του δείκτη Προσαρμοσμένο EBITDA είναι ταυτόσημες με
αυτές του δείκτη NOPAT, με διαφορά ότι ο δείκτης NOPAT λαμβάνει υπ’ όψιν του τις αποσβέσεις και τους φορολογικούς
φόρους. Σημειώνεται ότι αφού ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA ξεκινάει από τα λειτουργικά αποτελέσματα, το
χρηματοδοτικό κόστος – καθαρό και τα έσοδα / (έξοδα) επενδύσεων – καθαρό έχουν ήδη εξαιρεθεί. Αναφορικά, ο δείκτης
προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων – Προσαρμοσμένο EBIT (Adjusted Earnings Before Interest and Taxes –
«Adjusted EBIT») είναι ταυτόσημος με τον δείκτη Προσαρμοσμένο EBITDA συν τις αποσβέσεις.
NOPAT
Ο δείκτης καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά φόρων (Net Operating Profit After Taxes – «NOPAT») παρουσιάζει τα καθαρά
κέρδη που προκύπτουν από τις βασικές λειτουργίες της Εταιρείας και, όπως και ο δείκτης EBITDA, κατατάσσεται στην
κατηγορία δεικτών κερδοφορίας. Υπολογίζεται ομαλοποιώντας τα κέρδη μέσω της εξαίρεσης των μη ταμειακών, μη
επαναλαμβανόμενων, εκτάκτων και ειδικών χρηματοοικονομικών στοιχείων, αλλά δεν εξαιρεί τις αποσβέσεις, και υπολογίζει
φόρο επάνω σε αυτά τα ομαλοποιημένα κέρδη τον οποίο και λαμβάνει υπ' όψιν. Ο δείκτης NOPAT, όπως και ο δείκτης
EBITDA, πρέπει να προσαρμοστεί για να ενισχυθεί η ακρίβεια και η δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί ως συγκρίσιμο μέτρο
αξιολόγησης της εύλογης απόδοσης της Εταιρείας μεταξύ χρήσεων αλλά και μεταξύ άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου. Αυτές
οι προσαρμογές είναι αναγκαίες από τη φύση του δείκτη NOPAT (όπως και προκύπτουν τα «καθαρά λειτουργικά κέρδη») για
να παρουσιαστεί η πραγματική ικανότητα της Εταιρείας να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα της έτσι ώστε να δημιουργήσει αποδόσεις,
όπως και εμφανίζονται στον δείκτη ROIC.
Ο δείκτης NOPAT αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2018
Λειτουργικά αποτελέσματα

31/12/2017

98.269,38

Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για:

432.381,38
1

Έξοδα / (Έσοδα) συνολικών προβλέψεων
(εξαιρουμένων επενδύσεων και παγίων) – καθαρό

19.092,82

Ζημιές διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων
Ζημιές / (Κέρδη) εκποιήσεων παγίων – καθαρό
Έξοδα / (Έσοδα) συναλλαγματικών διαφορών – καθαρό
Ζημιές προστίμων και προσαυξήσεων
Λοιπά μη επαναλαμβανόμενα και ειδικά έξοδα / (έσοδα) – καθαρό

(1.336.013,48)

—

1.309.183,90

3.891,97

4.673,84

15,03

—

102,40

—

14.718,74

Προσαρμοσμένο EBIT

(2.407,92)

136.090,34

Φόρος υπολογισμένος βάσει του τεκμαρτού φορολογικού συντελεστή
(2018: 29% και 2017: 29%)
NOPAT

407.817,72

(39.466,20)
€

96.624,14

(118.267,14)
€

289.550,58

1
1

Ο δείκτης καθαρά λειτουργικά αποτελέσματα μετά φόρων (NOPAT) της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά
(66,63)% ή €(192.926,44). Οι προσαρμογές του δείκτη NOPAT είναι ταυτόσημες με αυτές του δείκτη Προσαρμοσμένου
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EBITDA, με διαφορά ότι ο δείκτης NOPAT λαμβάνει υπ’ όψιν του τις αποσβέσεις και υπολογίζει φόρους. Αν ο πραγματικός
φορολογικός συντελεστής (αποτελέσματα προ φόρων διά φορολογικός φόρος εισοδήματος) δεν μπορεί να υπολογιστεί λόγω
ζημιογόνων αποτελεσμάτων ή συμψηφισμού φορολογικά αναγνωριζόμενων ζημιών προηγούμενων χρήσεων, τότε
χρησιμοποιείται ο τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής. Σημειώνεται ότι αφού ο δείκτης NOPAT ξεκινάει από τα λειτουργικά
αποτελέσματα, το χρηματοδοτικό κόστος – καθαρό και τα έσοδα / (έξοδα) επενδύσεων – καθαρό έχουν ήδη εξαιρεθεί.
IC
Το επενδυμένο κεφάλαιο (Invested Capital – «IC») προσδιορίζει τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στην Εταιρεία και
αφορούν την άμεση λειτουργία της. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για να υπολογισθεί το IC, όπως η ενδεδειγμένη και επίσης
αυτή που θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει την Εταιρεία, η οποία είναι τα (*) λειτουργικά στοιχεία του ενεργητικού (τα στοιχεία
του ισολογισμού: ενσώματες ακινητοποιήσεις, ασώματες ακινητοποιήσεις, υπεραξία, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις,
αποθέματα και εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις) μείον τις (*) μη τοκοφόρες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (τα στοιχεία του
ισολογισμού: βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός του δάνεια) και συν τις (*) προσαρμογές βάσει NOPAT όπως βρίσκονται
επί της ανάλυσής του στην παράγραφο «NOPAT». Επί πολλών περιπτώσεων προστίθενται και τα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα (ή ποσοστό τους) ή και γίνονται άλλες προσαρμογές οι οποίες για λόγους συντηρητικότητας και απλοποίησης δε
γίνονται ή εξαιρούνται, Κατά κύρια βάση αυτός είναι και ο λόγος της χαμηλότερης από την αναμενόμενη απόδοση του δείκτη
ROIC, αφού η Εταιρεία έχει μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τα οποία δεν έχουν επενδυθεί αλλά διακρατούνται για
την εξασφάλιση των περιθωρίων της ρευστότητας της και άρση αυτής της λογικής, θα είχε ουσιώδη επίδραση επί του δείκτη.
Το IC αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2018
Λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού (*)
Μείον: Μη τοκοφόρες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (*)
Μείον: Μη λειτουργικές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Προσαρμογές βάσει NOPAT (*)

31/12/2017

2.916.069,60

2.357.787,06

(1.217.819,78)

(1.023.468,03)

(818.308,40)

(584.546,98)

37.820,96

IC

€

(24.563,66)

917.762,38

€

725.208,39

1
1

Το επενδυμένο κεφάλαιο (IC) της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 26,55% ή €192.553,99. (*) Οι
προσαρμογές είναι ταυτόσημες με αυτές του δείκτη NOPAT, με εξαίρεση τα κονδύλια που αφορούν τις προβλέψεις και
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως είναι οι αποζημιώσεις προσωπικού, οι συναλλαγματικές διαφορές, και συναφή στοιχεία.
ROIC
Ο δείκτης απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (Return On Invested Capital – «ROIC») παρουσιάζει την ικανότητά της
Εταιρείας να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα της έτσι ώστε να δημιουργήσει αποδόσεις. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας της Εταιρείας ως προς την κατανομή των κεφαλαίων της σε κερδοφόρες επενδύσεις. Υπάρχουν
διάφοροι μέθοδοι υπολογισμού του δείκτη ROIC, όπως η ενδεδειγμένη και επίσης αυτή που θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει
την Εταιρεία, η οποία είναι ο δείκτης καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα προ προσαρμοσμένων φόρων (NOPAT) δια το
επενδυμένο κεφάλαιο (IC).
Ο δείκτης ROIC έχει ως εξής:
31/12/2018

31/12/2017

NOPAT

€

96.624,14

€

289.550,58

IC

€

917.762,38

€

725.208,39

ROIC

10,53%

39,93%

1

Βάσει εσωτερικής εκτίμησης και αξιολόγησης του κλάδου και της ελληνικής οικονομίας, εκτιμούμε πως ένα εύρωστο επίπεδο
κύμανσης του δείκτη ROIC είναι μεταξύ 10 με 12,5%. Αντίστοιχα, βάσει πρακτικής λογικής, ένα επίπεδο μέχρι και 2,5%
είναι βιώσιμο αλλά οριακά υγιές:
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Απόδοση του επενδυμένου κεφαλάιου
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

39,93%

33,07%

10,53%

Απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου (Return On Invested Capital - ROIC)

Ο δείκτης απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά (29,40)%. Η
Εταιρεία θεωρεί ότι η απόδοση της βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση του.
Κατά κύριο λόγο, ευθύνη της της πτώσης του δείκτη ROIC είναι η πτώση του NOPAT ως συνέπεια προσαυξημένων
απαιτήσεων από rebate και clawback του ΕΟΠΥΥ, όπως επίσης και η αύξηση του IC ως συνέπεια της ανάγκης έκδοσης
διαφόρων χρηματοπιστωτικών υποχρεώσεων. Παράγοντας της ανόδου του δείκτη ROIC των προηγούμενων χρήσεων είναι
η αναπροσαρμογές ομαλοποίησης του δείκτη, α) πλέον δε συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις, διότι θεωρούμε πως οι
θυγατρικές και συναφή στοιχεία δεν είναι λειτουργικά στοιχεία του ενεργητικού και β) μειώνονται οι μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις κατά τα μη λειτουργικά τους στοιχεία, τα οποία αφορούν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με συνδεδεμένες.
Αποδοτικότητα πωλήσεων
Ο δείκτης σχέσης των λειτουργικών εξόδων με τις πωλήσεις δείχνει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κόστους της
Εταιρείας, διαιρώντας τα λειτουργικά έξοδα (έξοδα διοικητικής λειτουργίας συν έξοδα λειτουργίας διάθεσης) με τις πωλήσεις.
Όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της Εταιρείας να επιβαρύνεται με όσο το δυνατόν
λιγότερα έξοδα για κάθε πώληση που υλοποιείται:
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Σχέση λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

33,00%

27,24%

27,83%

€2.633.540,95
€2.503.373,10

€2.478.247,32

€817.724,88
€717.443,59

Πωλήσεις

€696.726,26

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης και διοίκησης εξαιρουμένων αποσβέσεων

Η σχέση των λειτουργικών εξόδων με τις πωλήσεις της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 5,75%.
Σύνοψη και πληροφόρηση (1/2)
Τέλος, διεξάχθηκε αναλυτική μελέτη σχετικά με την απομείωση της θυγατρικής Μαγνητική ΑΕ, της σύμφωνα με τις διατάξεις
των ΔΠΧΑ, από την οποία προέκυψε η πλήρης αντιστροφή του εξόδου απομείωσης της. Η αντιστροφή επηρέασε ουσιωδώς
τα συνολικά αποτελέσματα της Εταιρείας, κατά €917.926,74.
Η Εταιρεία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί αναλυτικά εργαλεία διαχείρισης ρίσκου και οικονομικών αναλύσεων ως δικλείδες
ασφαλείας για επικείμενους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αλλά και προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και πλήρη
ενημέρωση της Διοίκησης και των Μετόχων της, έτσι ώστε να ενισχύσει την ικανότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να λάβει
τις βέλτιστες και πιο διαυγείς δυνατές αποφάσεις.
β) Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, τους οποίους η Εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει, είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο
κίνδυνος συναλλάγματος, ο κίνδυνος τιμών, ο κίνδυνος επιτοκίων, ο κίνδυνος πιστωτικών, ο κίνδυνος αποθεμάτων, ο
κίνδυνος απρόσμενων καταστροφών, ο κίνδυνος αστικής ευθύνης, ο κίνδυνος προστασίας πληροφοριών και προσωπικών
δεδομένων, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου και ο κίνδυνος μόχλευσης. Οι πολιτικές διαχείρισης
των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στην
οικονομική κατάσταση και στην απόδοσή της. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετώπισε η Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση
σχετίζονται με τα παρακάτω:
Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα
Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής ύφεσης μεταξύ του 2008-2016, κατά την οποία το πραγματικό ΑΕΠ
μειώθηκε κατά 26,90%, η ελληνική οικονομία άρχισε να ανακάμπτει το 2016 και συνέχισε το 2018 με το πραγματικό ΑΕΠ
να σημειώνει μικρή και συνεχή αύξηση. Ωστόσο, η ελληνική οικονομία διανύει συνεχή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης
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της οικονομικής της δραστηριότητας με παράλληλη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και αύξηση της ανεργίας, ενώ
εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος και την κρατική
χρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διάσωσης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αξιολογήσεις
κινδύνου και τη διαμόρφωση τιμών στις κεφαλαιαγορές.
Επιπρόσθετα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης δε φαίνεται να έχει κατορθώσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για
διατηρήσιμη και ισχυρή ανάκαμψη, με την υψηλή ανεργία, τα προγράμματα λιτότητας, τα προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα και την εντεινόμενη κρίση του δημοσίου χρέους ορισμένων χωρών να διαχέει ανασφάλεια, ενώ σε διεθνές επίπεδο
οι πολεμικές και πολιτικές συγκρούσεις προκαλούν έντονη ανησυχία και οικονομική αβεβαιότητα.
Στο πλαίσιο αυτού του δυσμενούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνει υπ’
όψιν τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και υιοθετεί τα απαιτούμενα μέτρα, έτσι ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις
των προαναφερόμενων κρίσεων και προβλημάτων.
Κατά την εκτίμηση της Διοίκησης, η σχετικά μικρή ελαστικότητα που χαρακτηρίζει τη ζήτηση των υπηρεσιών της Εταιρείας
σε συνδυασμό με τη σωστή οργάνωση, την κοινή διαχείριση, τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη, την παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών και τις εξαγγελίες των αρμόδιων φορέων, αποτελούν θετικά στοιχεία ικανά για την επίτευξη των
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της.
Κίνδυνος αγοράς
Η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων μείωσης τιμών επιβάρυνε την Εταιρεία
σημαντικά. Αναγνωρίζοντας ότι οι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη δραστηριότητα και την οικονομική
αποτελεσματικότητα της Εταιρείας, η Διοίκηση αναθεωρεί διαρκώς το πρόγραμμα ενεργειών με στόχο να διατηρήσει και να
επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της.
Κίνδυνος συναλλάγματος
Δεν υπάρχουν σημαντικοί συναλλαγματικοί κίνδυνοι, καθότι ο κύριος όγκος των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας
πραγματοποιείται σε Ευρώ. Επίσης, το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασμένο σε
Ευρώ.
Κίνδυνος τιμών
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών λόγω των επενδύσεών της σε οντότητες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην
οικονομική θέση στην κατηγορία των θυγατρικών, καθώς και σε μεταβολές της αξίας των υλικών και λοιπών αναλώσιμων
που χρησιμοποιεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών που προσφέρει.
Ο κίνδυνος από τη μεταβολή της αξίας των υλικών και λοιπών αναλώσιμων αντιμετωπίζεται κυρίως με την ανάλογη μεταβολή
των τιμών πώλησης των αναλωμένων κατά περίπτωση υλικών. Η Εταιρεία εκτιμά διαρκώς την πιθανή απώλεια που μπορεί
να υποστεί σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και που να οφείλονται στις μεταβολές των παραμέτρων της αγοράς.
Κίνδυνος επιτοκίων
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς
ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.
Κίνδυνος πιστωτικών
Ο κίνδυνος πιστωτικών της Εταιρείας προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και
από τις πιστωτικές εκθέσεις από πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθεισών
συναλλαγών.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από
αδυναμία του αντισυμβαλλομένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού
κινδύνου, η Εταιρεία, στο 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.
Η εξασφάλιση των επί πιστώσει απαιτήσεων διενεργείται μέσω της ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης της Εταιρείας
και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων κατά περίπτωση. Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί
ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο μη εξασφάλισης των απαιτήσεών της, λαμβάνει επαρκείς εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις,
ώστε η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού.
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Κίνδυνος αποθεμάτων
Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από την κατοχή παλαιών αποθεμάτων και συνίσταται στην αδυναμία διάθεσης των αποθεμάτων
αυτών ή στη διάθεση αυτών σε τιμές χαμηλότερες της αξίας αποτίμησής τους. Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική εξετάζει
συστηματικά τα αποθέματα ελέγχοντας αν αναμένεται να διατεθούν στην προσδοκώμενη ρευστοποιήσιμη αξία τους ή αν
χρειάζεται να απομειωθούν λόγω απαξίωσης τους.
Κίνδυνος απρόσμενων καταστροφών
Η Εταιρεία έχει πλήρως ασφαλίσει τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά της στοιχεία σε αναγνωρισμένους ασφαλιστικούς
φορείς, εξασφαλίζοντας πιθανούς απρόσμενους κινδύνους καταστροφών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συνέχιση
της ορθής δραστηριότητας της.
Κίνδυνος αστικής ευθύνης
Η Εταιρεία διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια σε αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν τη γενική
και την επαγγελματική αστική ευθύνη της. Ενδεχόμενος κίνδυνος να ευδοκιμήσουν αξιώσεις αποζημίωσης από ιατρικά λάθη
αντιμετωπίζεται επαρκώς.
Κίνδυνος προστασίας πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων
Η διαφύλαξή της διαφάνειας της εσωτερικής ασφάλειας συνιστά απόλυτη προτεραιότητα για τη Διοίκηση.
Η διασφάλιση των δεδομένων και των ευαίσθητων πληροφοριών όπως οι Εταιρικές πληροφορίες, τα προσωπικά δεδομένα
του προσωπικού, των πελατών και συνεργατών, είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας της Εταιρείας και μέρος της εταιρικής της
κουλτούρας. Ενδεχόμενη παραβίασή τους μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη φήμη και στον στρατηγικό σχεδιασμό της
Εταιρείας, αλλά και να δημιουργήσει νομικές υποχρεώσεις.
Μετά από μια μεταβατική περίοδο διάρκειας δύο ετών, από της 25 Μαΐου 2018, τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation «GDPR»), βάσει του οποίου μπορούν οι εποπτικές αρχές να
επιβάλλουν πρόστιμα μέχρι και ύψους του 4% των πωλήσεων της Εταιρείας.
Προκειμένου, να περιορίσει τον σχετικό κίνδυνο η Εταιρεία έχει αναπτύξει αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες ώστε να
διασφαλιστούν όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα:

• Δικλείδες ασφαλείας περί της μη παροχής σε πρόσωπο ξένο προς την επιχείρηση οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με
τις τεχνικές, τα απόρρητα, τις διαδικασίες, τους καταλόγους πελατών και οποιοδήποτε γενικά υλικό.

• Η πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες υφίσταται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση προσωπικό.
• Η εξαγωγή οποιουδήποτε υλικού και εγγράφου υφίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
• Έχει ορίσει Υπεύθυνο Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος αξιολογεί τους κινδύνους, αναπτύσσει νέες διαδικασίες
ή βελτιώνει τις υπάρχουσες, επιβλέπει την εφαρμογή τους και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους.

• Έχει κατάλληλα, σύγχρονα και ειδικά διαμορφωμένα πληροφοριακά συστήματα τα οποία εμποδίζουν οποιαδήποτε τύπου
κακόβουλη ενέργεια η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ακεραιότητα των οικονομικών και μη στοιχείων.
Η Εταιρεία πιστοποιείται από το Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας
«ΕΣΕΑΠ», που έχει ως σκοπό τον έλεγχο, την παρακολούθηση, τη διασφάλιση και τη
βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων των κλινικών/διαγνωστικών εργαστηρίων, τον
εντοπισμό των αναλυτικών σφαλμάτων και τη σύγκριση και σύγκλιση των αναλυτικών
επιδόσεων μεταξύ των ως άνω εργαστηρίων. Για την επίτευξη των σκοπών του το ΕΣΕΑΠ
παρέχει στα εργαστήρια Κλινικής Χημείας υπηρεσίες εξωτερικού ελέγχου ποιότητας μέσω
εξειδικευμένων προγραμμάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται το σύνολο σχεδόν των εργαστηρίων των δημοσίων νοσοκομείων
της χώρας και ένας μεγάλος αριθμός ιδιωτικών θεραπευτηρίων-κλινικών, διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών εργαστηρίων.
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Η Εταιρεία πιστοποιείται από αναγνωρισμένο φορέα, την Priority για τα εξής:
α) Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 – Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας:

• Αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για τη βελτίωση της οργάνωσης κάθε επιχείρησης με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
• Εξορθολογίζει την οργάνωση και τις διαδικασίες λειτουργίας και την κατανομή αρμοδιοτήτων.
• Συνδέει τη στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης με τις διαδικασίες λειτουργίας.
• Βοηθά στη λήψη ορθών αποφάσεων που στηρίζονται σε δεδομένα και μετρήσεις.
• Εισάγει την αξιολόγηση κινδύνων και την ιεράρχηση σημαντικότητας στα κρίσιμα θέματα.
• Εμπεδώνει την κουλτούρα ποιότητας στον οργανισμό, θέτοντας στο κέντρο κάθε απόφασης τον πελάτη και την ικανοποίηση
των προσδοκιών του.

• Βελτιώνει την επίδοση του οργανισμού στην ικανοποίηση των πελατών του, μέσω της παρακολούθησης, της μέτρησης και
της συνεχούς βελτίωσης.

• Ενισχύει το κύρος του οργανισμού, ως απόδειξη ότι η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών δεν είναι
τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συστηματικών και τεκμηριωμένων διαδικασιών.
β) Σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 27001 – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων:
Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ΣΔΑΠ κατά το ISO 27001 είναι ένα σύνολο μέτρων και εταιρικών
διαδικασιών με στόχο την προστασία των δεδομένων μας από τους πλέον πιθανούς και σοβαρούς κινδύνους, ώστε να
ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να:

• Χαθούν και να μη μπορούμε να δουλέψουμε και να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας
• Διαρρεύσουν σε τρίτους που μπορούν να μας βλάψουν
• Αλλοιωθούν προκαλώντας μας ζημιά.
Τα μέτρα ασφάλειας και οι εταιρικές διαδικασίες αφορούν την τεχνολογική προστασία της εταιρείας (back-up, firewalls,
κρυπτογράφηση, κλπ.), τις επιχειρησιακές λειτουργίες (φυσική ασφάλεια, πρόσβαση προσωπικού σε δεδομένα, διαχείριση
προσωπικού και υπεργολάβων, κλπ.) και τις πρακτικές των χρηστών (κωδικοί, δικαιώματα, κλπ.).
Το ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο που αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο οδηγό για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ελέγξει
και να βελτιστοποιήσει τα μέτρα ασφάλειας και τις εταιρικές διαδικασίες της ως προς όλες τις πλευρές της ασφάλειας
πληροφοριών. Περιλαμβάνει 114 περιοχές ελέγχου και σε συνδυασμό με το ερμηνευτικό πρότυπο ISO 27002 αποτελούν το
πλέον διαδεδομένο πλαίσιο αναφοράς στον κόσμο για την ασφάλεια πληροφοριών. Πρωτοεμφανίσθηκε ως ISO 17799 το
2000, βασιζόμενο στο βρετανικό BS 7799 του 1995, και στη συνέχεια βγήκε η πρώτη έκδοση του ISO 27001 το 2005, η
οποία αναθεωρήθηκε το 2013.
γ) Σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 15189:2012 – Εργαστήρια: Απαιτήσεις Ποιότητας & Ικανότητας:
Το ειδικό πρότυπο για τη διαπίστευση των βιοπαθολογικών εργαστηρίων το οποίο πιστοποιεί ότι τα εργαστήρια πληρούν τις
προϋποθέσεις ποιότητας και ικανότητας τους να παρέχουν αρίστης ποιότητας υπηρεσίες.

Σελίδα 57 από 89

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών
διαθεσίμων. Στην κλειόμενη και για την επόμενη χρήση, ο συγκεκριμένος κίνδυνος παρουσιάζεται ως ελεγχόμενος μέσω
θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών:
Καθαρή μεταβολή ταμειακών διαθεσίμων
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

100%
€(172.195,95)

100%
€(46.956,70)

100%
€306.189,89
€617.952,20

€344.507,94
€267.745,08

€(7.348,45)
€(52.820,08)
€(155.037,62) €(156.724,69)
€(261.881,70)

€(509.355,44)

Καθαρές εισροές / (εκροές) από
λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρές εισροές / (εκροές) από
επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρές εισροές / (εκροές) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκαν κατά (24,34)% ή €(172.195,95) και
ανήλθαν σε €535.380,23 έναντι €707.576,18 της προηγούμενης χρήσης.
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Συμπληρωματικά, οι λήξεις ρευστών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών:
31/12/2018
Μέχρι 1 έτος
Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις

1

Δάνεια

Μεταξύ 1 με 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Σύνολο

—

—

—

—

1

180.543,65

127.433,96

—

307.977,61

Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις

1

1.185.569,92

—

—

1.185.569,92

Φόροι εισοδήματος
και λοιποί φόροι και τέλη

1

32.249,86

—

—

32.249,86

Ληκτότητα
ρευστών υποχρεώσεων

1

€

1.398.363,43

€

127.433,96

€

—

€

1.525.797,39

1
1
1

31/12/2017

1

Μέχρι 1 έτος

1

Μεταξύ 1 με 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Σύνολο

1

Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις

1

Δάνεια

—

45.138,68

—

45.138,68

1

150.004,55

—

—

150.004,55

Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις

1

993.445,38

—

—

993.445,38

Φόροι εισοδήματος
και λοιποί φόροι και τέλη

1

30.022,65

—

—

30.022,65

Ληκτότητα
ρευστών υποχρεώσεων

1

€

1.173.472,58

€

45.138,68

€

—

€

1.218.611,26

1
1

Η Εταιρεία δεδομένης της έντασης και του βάθους της κρίσης παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει σε μηνιαία βάση το ταμειακό
πρόγραμμα ρευστότητάς της αξιολογώντας τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές.
Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται αν τα ίδια κεφάλαια και το μακροπρόθεσμο χρέος είναι σε θέση να καλύψουν τα
μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας, όπως και σχετικές αναλύσεις επί αυτών. Η διαφορά μεταξύ το κυκλοφορούν
ενεργητικό και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων συν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πλην
το κυκλοφορούν ενεργητικό, χρησιμοποιείται ως κεφάλαιο κίνησης, το εν λόγω καθαρό κεφάλαιο κίνησης (net working
capital). Όσο μεγαλύτερη η κάλυψη, τόσο περισσότερο η Εταιρεία δεν εξαρτάται από δανειοληπτικούς παράγοντες. Όταν τα
ίδια κεφάλαια και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά
στοιχεία, αυτό συνεπάγεται ότι αυτά τα κεφάλαια είναι δεσμευμένα, ως οφειλές.
Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης υπολογίζεται ως εξής:
31/12/2018
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μείον: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Καθαρό κεφάλαιο κίνησης (Net working capital)

€

31/12/2017

1.468.202,74

1.729.277,74

(1.398.363,43)

(1.173.472,58)

69.839,31

€

555.805,16

1

Το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων στην κλειόμενη χρήση υπερέβαινε το σύνολο των
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά €69.839,31 έναντι €555.805,16 της προηγούμενης χρήσης, μείωση κατά (87,43)% ή
€(485.965,85).
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Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης εναλλακτικά υπολογίζεται ως εξής:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Ίδια κεφάλαια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μείον: Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

3.291.556,43

2.487.547,80

321.237,89

303.010,90

(3.542.955,01)

Καθαρό κεφάλαιο κίνησης (Net working capital)

€

69.839,31

(2.234.753,54)
€

555.805,16

€

303.010,90

1

Διαθέσιμο μέρος από:

1
1

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

€

Ποσοστιαίο

69.839,31
100,00%

54,52%

1

Ίδια κεφάλαια

€

Ποσοστιαίο

—

€

252.794,26

—

45,48%
1

Ως ποσοστιαία μεταβολή, το διαθέσιμο μέρος του καθαρού κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας που αφορούσε μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις στην κλειόμενη χρήση αυξήθηκε κατά 45,48% και αναλογικά το διαθέσιμο μέρος που αφορούσε ίδια κεφάλαια
μειώθηκε κατά (45,48)%. Ως συντηρητική προσέγγιση, η πλεονάζουσα κάλυψη πρώτα αναλώνει τα ίδια κεφάλαια και μετά
τα τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Διαθεσιμότητα κεφαλαίων κίνησης
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

100%
€555.805,16

45,48%
€252.794,26

100%
€282.140,86
—
—

54,52%
€303.010,90

100,00%
€282.140,86

100%
€69.839,31
—
—

100,00%
€69.839,31

Διαθέσιμο μέρος από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Διαθέσιμο μέρος από ίδια κεφάλαια

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση μειώθηκε κατά (87,43)% ή €(485.965,85), το διαθέσιμο
μέρος από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε κατά (76,95)% ή €(233.171,59) και το διαθέσιμο μέρος από ίδια
κεφάλαια μειώθηκε κατά €(252.794,26).
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Η Εταιρεία ανέστρεψε πρόβλεψη απομείωσης ύψους €917.926,74 της θυγατρικής της Μαγνητική ΑΕ η οποία άμεσα επηρέασε
της οικονομικές καταστάσεις. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την αναστροφή της θυγατρικής βρίσκονται επί της
ανάλυσής της στην παράγραφο «Επενδύσεις συμμετοχών».
Κίνδυνος μόχλευσης
Οι δείκτες μόχλευσης εξετάζουν τα κεφάλαια που προέρχονται με τη μορφή χρέους (δανειακές υποχρεώσεις προς πιστωτικά
ιδρύματα) και αξιολογούν την ικανότητα να εκπληρωθούν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μίας εταιρείας. Οι δείκτες
αυτοί είναι σημαντικοί δεδομένου ότι οι εταιρείες βασίζονται σε ένα μείγμα ιδίων κεφαλαίων και χρέους για τη χρηματοδότηση
των δραστηριοτήτων τους και είναι απαραίτητο να αναλύεται το ποσό που αφορά ξένα κεφάλαια, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η
ικανότητα αποπληρωμής τους και το επίπεδο ανεξαρτησίας τους. Αυτοί οι δείκτες είναι γνωστοί και ως risk ή gearing ratios.
Καθαρή χρηματοοικονομική μόχλευση
Ο δείκτης καθαρής χρηματοοικονομικής μόχλευσης (net financial leverage) δείχνει το χρέος που χρησιμοποιείται για να
χρηματοδοτηθούν τα περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με το σκέλος της αξίας που εκπροσωπείται στην καθαρή θέση των
Μετόχων της Εταιρείας.
Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Το καθαρό χρέος
υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως
εμφανίζονται στην οικονομική θέση) μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια, όπως εμφανίζονται στην οικονομική θέση, συν το καθαρό χρέος.
Ο δείκτης καθαρής χρηματοοικονομικής μόχλευσης αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2018
Σύνολο δανείων
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρό χρέος
Ίδια κεφάλαια
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

€

Καθαρή χρηματοοικονομική μόχλευση (Net financial leverage)

31/12/2017

307.977,61

150.004,55

(535.380,23)

(707.576,18)

(227.402,62)

(557.571,63)

3.291.556,43

2.487.547,80

3.064.153,81

€

—

1.929.976,17
—

1

Τα ρευστά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν το σύνολο δανείων της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό χρέος εμφανίζεται
αρνητικό και συνεπώς δεν υφίσταται ποσοστιαία σχέση. Η καθαρή χρηματοοικονομική μόχλευση της Εταιρείας στην
κλειόμενη χρήση είχε μηδενική μεταβολή κατά 0,00 φορές. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται: α) στην αύξηση του καθαρού
χρέους κατά €330.169,01 λόγω αύξησης των δανειακών υποχρεώσεων κατά €157.973,06 και λόγω μείωσης των ταμειακών
διαθεσίμων κατά €(172.195,95), όπως και β) στην αύξηση των συνολικά απασχολούμενων κεφαλαίων κατά €1.134.177,64
λόγω αύξησης των ιδίων κεφαλαίων κατά €804.008,63 ως επίδραση κερδοφόρων αποτελεσμάτων.
Καθαρή δανειακή μόχλευση
Ο δείκτης καθαρής δανειακής μόχλευσης (net borrowing leverage) δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μία εταιρεία να
εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της με την υπόθεση ότι το καθαρό χρέος και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων παρέμεναν σταθερά.
Ο δείκτης καθαρής δανειακής μόχλευσης αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2018
Σύνολο δανείων
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2017

307.977,61

150.004,55

(535.380,23)

(707.576,18)

Καθαρό χρέος

€

(227.402,62)

€

(557.571,63)

Προσαρμοσμένο EBITDA

€

312.964,39

€

567.095,67

Καθαρή δανειακή μόχλευση (Net borrowing leverage)

—

—
1

Τα ρευστά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν το σύνολο δανείων της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό χρέος εμφανίζεται
αρνητικό και συνεπώς δεν υφίσταται ποσοστιαία σχέση. Η καθαρή δανειακή μόχλευση της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση
είχε μηδενική μεταβολή κατά 0,00 φορές. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται: α) στην αύξηση του καθαρού χρέους κατά
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€330.169,01 λόγω αύξησης των δανειακών υποχρεώσεων κατά €157.973,06 και λόγω μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων
κατά €(172.195,95), όπως και β) στη μείωση των προσαρμοσμένων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων κατά
€(254.131,28) ως επίδραση κερδοφόρων αποτελεσμάτων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμογές του δείκτη
Προσαρμοσμένο EBITDA βρίσκονται επί της ανάλυσής του στην παράγραφο «Προσαρμοσμένο EBITDA».
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ήδη δρομολογήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά ενεργειών στο πλαίσιο της περαιτέρω
βελτίωσης της ρευστότητάς της.
Σύνοψη και πληροφόρηση (2/2)
Εκτιμώντας την οικονομική ανάλυση που διεξάχθηκε, η Εταιρεία συμπέρανε ότι οι στρατηγικοί στόχοι της παραμένουν
αμετάβλητοι και θα διαμείνει προσηλωμένη στο επιχειρηματικό μοντέλο που στοχεύει στην ανάπτυξή της στην αγορά μέσω
της αύξησης της αξίας που έχουν οι υπηρεσίες της στους πελάτες της. Παρά το αντίξοο περιβάλλον, η Εταιρεία στοχεύει στην
περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών πωλήσεών της συνεχίζοντας να επενδύει σταθερά στην Ελλάδα και να επιδιώκει την
ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες της αλλά και της θέσης της στην αγορά. Θα εξακολουθεί να δίνεται βάρος στην
αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και στη βελτίωση του, όπως και στους σχετικούς χρηματοοικονομικούς
κινδύνους. Η Εταιρεία επενδύει έχοντας ως βάση την ενίσχυση αυτών των στρατηγικών αρχών και αξιών που έχει θεσπίσει,
ενώ σχεδιάζει την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία θετικών
ταμειακών ροών, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω ανάπτυξη και να αυξηθεί η αξία για τους πελάτες, συνεργάτες και
Μετόχους της.
4.2. Προσδιορισμένες εύλογες αξίες που αναγνωρίστηκαν
Ένας αριθμός των λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεων της Εταιρείας απαιτούν τη επιμέτρηση των εύλογων αξίων
τους για ta χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.
Η Εταιρεία έχει καθιερωμένο πλαίσιο ελέγχου όσον αφορά τη επιμέτρηση των εύλογων αξιών. Αυτό περιλαμβάνει μια ομάδα
αποτίμησης που έχει τη γενική ευθύνη για την επίβλεψη όλων των σημαντικών επιμετρήσεων των εύλογων αξιών,
συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αξιών του επιπέδου 3, η οποία συνεργάζεται άμεσα με την Οικονομική Διεύθυνση.
Η ομάδα αποτίμησης εξετάζει τακτικά σημαντικές μη παρατηρήσιμες παραμέτρους (δεδομένα εισαγωγής ή inputs) και
προσαρμογές αποτίμησης. Εάν για την επιμέτρηση των εύλογων αξιών χρησιμοποιούνται πληροφορίες τρίτων μερών, όπως
προσφορές μεσιτών ή υπηρεσίες αξιολόγησης, τότε η ομάδα εκτίμησης αξιολογεί τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει
συγκεντρώσει από τα τρίτα μέρη έτσι ώστε να υποστηρίξει το συμπέρασμα ότι οι αποτιμήσεις αυτές πληρούν τις απαιτήσεις
των ΔΠΧA, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου ιεραρχίας εύλογης αξίας στο οποίο πρέπει να ταξινομηθούν οι αποτιμήσεις.
Σημαντικά θέματα αποτίμησης αναφέρονται στους υπεύθυνους ελέγχου της Εταιρείας.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια σύγκριση των λογιστικών και εύλογων αξιών των χρηματοοικονομικών μέσων της
Εταιρείας, τα οποία είναι ταυτόσημα με αυτά της παραγράφου «Χρηματοοικονομικά μέσα» αλλά παρουσιάζονται με
διαφορετική δομή για τους σκοπούς του προσδιορισμού των εύλογων αξιών και ταξινόμησης της ιεραρχίας τους.
Χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία δεν υπάρχουν ή δεν υφίστανται εύλογες αξίες όπως οι λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις, και
τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρουσιάζονται ίδια με τη λογιστική τους αξία για σκοπούς διευκόλυνσης.
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Η συμφωνία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων έχει ως εξής:
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

Εύλογη αξία

Λογιστική αξία
Χρηματοοικονομικά μέσα
ενεργητικού:
Λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις (εξαιρουμένων
μη μέσων)

1.070.407,91

685.922,56

1.070.407,91

685.922,56

Εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις (εξαιρουμένων
μη μέσων)

596.643,05

591.284,99

596.643,05

591.284,99

Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα

535.380,23

707.576,18

535.380,23

707.576,18

Επιμετρημένες αξίες

€

2.202.431,19

€

1.984.783,73

€

2.202.431,19

€

1.984.783,73

1
1
1

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

Λογιστική αξία

31/12/2017

Εύλογη αξία

1

Χρηματοοικονομικά μέσα
υποχρεώσεων:

1

Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις (εξαιρουμένων
μη μέσων)

—

32.986,25

—

32.986,25

Μακροπρόθεσμα δάνεια

127.433,96

—

127.433,96

—

Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις (εξαιρουμένων
μη μέσων)

295.687,59

309.842,62

295.687,59

309.842,62

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Επιμετρημένες αξίες

180.543,65
€

150.004,55

476.231,24

€

459.847,17

180.543,65
€

476.231,24

150.004,55
€

459.847,17

1
1

Επιπρόσθετες πληροφορίες άμεσα σχετιζόμενες με την κατάρτιση του πίνακα των χρηματοοικονομικών μέσων βρίσκονται
επί της σημείωσης «Χρηματοοικονομικά μέσα».
Κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί όσο το
δυνατόν περισσότερο παρατηρήσιμες παραμέτρους της αγοράς. Οι εύλογες αξίες κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα
σε μια ιεραρχία εύλογων αξιών με βάση τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στις τεχνικές αποτίμησης ως εξής:

• Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργές αγορές για ταυτόσημα περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις.

• Επίπεδο 2: Παράμετροι εκτός των χρηματιστηριακών τιμών που συμπεριλαμβάνονται στο επίπεδο 1, οι οποίες είναι
παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή έμμεσα (δηλαδή προέρχονται
από τιμές).

• Επίπεδο 3: Παράμετροι για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δε βασίζονται σε παρατηρήσιμες παραμέτρους
της αγοράς (μη παρατηρήσιμες παράμετροι).
Εάν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας
υποχρέωσης εμπίπτουν σε διαφορετικά επίπεδα της ιεραρχίας των εύλογων αξιών, τότε η επιμέτρηση της εύλογης αξίας
ταξινομείται στο σύνολο της στο ίδιο επίπεδο της ιεραρχίας των εύλογων αξιών με αυτό που έχει τη χαμηλότερου επιπέδου
παράμετρο που είναι σημαντική σε ολόκληρη την επιμέτρηση.
Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά μέσα που να χρήζουν ταξινόμηση ανά ιεραρχία εύλογης αξίας.
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5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων αναλύονται ως ακολούθως:
Κτίρια,
εγκαταστάσεις
και τεχνικά έργα
1

Μηχανήματα,
εγκαταστάσεις
και εξοπλισμός
1

1

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα
1

1

1

Υπό εκτέλεση ή
εγκατάσταση και
προκαταβολές

1

1

1

Σύνολο
1

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017

762.464,95

Προσθήκες

10.800,40

Εκποιήσεις

—

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

1.585.505,71

28.938,30

188.337,56

—

2.565.246,52

67.349,04

—

9.441,35

—

87.590,79

(42.255,88)

—

—

—

(42.255,88)

773.265,35

1.610.598,87

28.938,30

197.778,91

—

2.610.581,43

5.849,57

412.903,95

—

8.507,09

4.100,68

431.361,29

779.114,92

2.023.502,82

28.938,30

206.286,00

4.100,68

3.041.942,72

567.655,56

1.147.349,55

27.048,61

126.843,89

—

1.868.897,61

99.157,59

207,43

5.120,30

—

152.745,95

—

—

—

(31.502,04)

1

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

1

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες

48.260,63

Εκποιήσεις

—

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

(31.502,04)

615.916,19

1.215.005,11

27.256,04

131.964,19

—

1.990.141,52

48.136,79

100.077,78

208,00

21.401,97

—

169.824,55

664.052,98

1.315.082,89

27.464,04

153.366,16

—

2.159.966,07

157.349,16

395.593,76

1.682,26

65.814,72

—

620.439,91

1

Αναπόσβεστη αξία

1

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017
1

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

€

115.061,94

€

708.419,93

€

1.474,26

€

52.919,84

€

4.100,68

€

881.976,65

1
1

Η Εταιρεία δεν έχει δεσμεύσει ενσώματα πάγια για την εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων.
Η Εταιρεία μισθώνει ένα μηχάνημα (αξονικός τομογράφος) υπό μη ακυρώσιμες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι όροι της μίσθωσης είναι 60 μήνες. Μετά τη λήξη αυτού του
όρου, η ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων μεταβιβάζεται στην Εταιρεία.
Τα «Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός» συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα ποσά όπου η Εταιρεία είναι μισθωτής υπό σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης: καθαρή λογιστική
αξία στην κλειόμενη χρήση €165.072,28 έναντι €0,00 της προηγούμενης χρήσης.
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6. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Οι μεταβολές των ασώματων παγίων αναλύονται ως ακολούθως:

Λογισμικό
1

Σύνολο
1

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017

156.494,08

156.494,08

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

156.494,08

156.494,08

5.479,01

5.479,01

161.973,09

161.973,09

136.794,84

136.794,84

6.532,00

6.532,00

143.326,84

143.326,84

Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018
1

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

1

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

7.049,50

7.049,50

150.376,34

150.376,34

13.167,24

13.167,24

1

Αναπόσβεστη αξία

1

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017
1

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

€

11.596,75

1
1
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7. Επενδύσεις συμμετοχών
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές αναλύονται ως ακολούθως:

Υπόλοιπο στις
31/12/2018

Έσοδα / (Έξοδα)
προβλέψεων
υποτιμήσεων
επενδύσεων
– καθαρό

Υπόλοιπο στις
31/12/2017

1

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΕ

1

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ

1

Συμμετοχές σε θυγατρικές

1

1.360.350,00

917.926,74

181.000,00
€

1.541.350,00

442.423,26

—
€

917.926,74

181.000,00
€

623.423,26

1
1
1

Υπόλοιπο στις
31/12/2017

1

Έσοδα / (Έξοδα)
προβλέψεων
υποτιμήσεων
επενδύσεων
– καθαρό

Υπόλοιπο την
1/1/2017

1

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΕ

1

442.423,26

—

442.423,26

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ

1

181.000,00

—

—

Συμμετοχές σε θυγατρικές

1

€

623.423,26

€

—

€

442.423,26

1
1

Η Εταιρεία κατέχει ποσοστό 87,47% της Ιπποκράτης Μαγνητική ΑΕ και 60,33% της Ιπποκράτης Κερατσίνι ΑΕ.
Για την θυγατρική εταιρεία Ιπποκράτης Μαγνητική ΑΕ πραγματοποιήθηκε έλεγχος της ανακτήσιμης αξίας «αξία χρήσης»
(value in use) της ΜΔΤΡ της μεθόδου αποτίμησης Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών.
Η Μαγνητική ΑΕ είχε σημαντική μεταβολή ως προς τη λειτουργία, αποδοτικότητα και κερδοφορία της, όπως και επίσης
υπήρξαν της μεταβολές στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Με βάση τον έλεγχο
αυτό, η Εταιρεία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αξία της επένδυσής της είναι ανακτήσιμη κα υφίστανται προϋποθέσεις πιο
αναλυτικού ελέγχου της εύλογης αξίας της.
Η εργασία του προσδιορισμού της αξίας βασίζεται σε έναν αριθμό υποθέσεων και παραδοχών, είτε αυτές έχουν
μακροοικονομικό περιεχόμενο όπως επίπεδα πληθωρισμού και επιτοκίων, είτε αυτές αναφέρονται στη μελλοντική πορεία της
Εταιρείας. Οι εν λόγω υποθέσεις και παραδοχές έχουν γίνει με επιμέλεια και ευθύνη της Εταιρείας. Αναλυτικές πληροφορίες
σχετικά με τη χρηματοοικονομική ανάλυση και άλλους παράγοντες βρίσκονται επί της ανάλυσής τους στις παραγράφους
«Οικονομική Επισκόπηση», «Επιχειρηματικές Προοπτικές» και «Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων».
Επί

των

επιχειρηματικών

σχεδίων

χρησιμοποιούνται

προϋπολογιστικά

περιθώρια

λειτουργικού

κέρδους

και

το

Προσαρμοσμένο EBITDA, καθώς και μελλοντικές εκτιμήσεις με τη χρήση εύλογων παραδοχών. Το επιχειρηματικό σχέδιο
βασίσθηκε σε περίοδο 5 ετών. Για την εκτίμηση λήφθηκαν τα παρακάτω προβλεπόμενα στοιχεία:
Βασικές παραδοχές υιοθετούμενες για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης (value in use) του απομείωσης
Οι ταμειακές ροές πέραν της πενταετίας έχουν εξαχθεί συμπερασματικά χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις των ποσοστών
ανάπτυξης στο διηνεκές. Ο ρυθμός ανάπτυξης της Εταιρείας προσδιορίστηκε στο 1%.
Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital – «WACC») αντανακλά το προεξοφλητικό επιτόκιο
των μελλοντικών ταμειακών ροών κάθε ΜΔΤΡ, σύμφωνα με το οποίο σταθμίζεται το κόστος των ιδίων κεφαλαίων και το
κόστος του μακροπρόθεσμου δανεισμού, προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος των συνολικών κεφαλαίων. Στο WACC
έχουν ληφθεί υπόψιν η παραδοχές της σχέσης ανάπτυξης (growth – «g») με το ROIC.
Το WACC της Ιπποκράτης Μαγνητική ΑΕ εκτιμήθηκε σε ποσοστό 10,50%, του οποίου το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου έχει
ποσοστό 0,31% (risk free rate) και η αναμενόμενη απόδοση αγοράς έχει ποσοστό 9,99% (expected market return).
Επιπρόσθετα, δεδομένης της α) απώλειας πληθυσμού Εταιρειών και Ομίλων στο ελληνικό χρηματιστήριο στον τομέα της
υγείας, β) την έλλειψη χρηματοοικονομικών αναλύσεων επί αυτών και γ) την αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχής του
Ομίλου EUROMEDICA ΑΕΠΙΥ, η Εταιρεία χρησιμοποίησε το τριετές μηνιαίο beta (β) του ομίλου ΙΑΣΩ ΑΕ (IASO.AT) ύψους
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1.02. Ο εκτιμώμενος μέσος ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου υγείας στην Ελλάδα ανήλθε σε ποσοστό 1,30% και
πολλαπλασιαστής EBITDA αναγνωρίστηκε ως 8,63-8,63.
Προβλεπόμενα περιθώρια κέρδους
Η βάση με την οποία προσδιορίσθηκαν το μικτό περιθώριο κέρδους, είναι το μικτό περιθώριο κέρδους της θυγατρικής
εταιρείας, βάσει της τελευταίας ιστορικής πενταετίας. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα μικτά περιθώρια κέρδους των δύο
τελευταίων ετών, καθώς εκτιμάται ότι είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά των τρεχουσών συνθηκών.
Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Όλες οι αναγκαίες εκτιμώμενες προσθήκες πάγιων περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίου κίνησης λήφθηκαν υπόψη, βάσει
των αναγκών που παρατηρήθηκαν κατά τα πέντε τελευταία χρόνια, ώστε η θυγατρική να διατηρήσει την παραγωγική της
δυνατότητα και το μερίδιο αγοράς.
Επιτόκια ομολόγων
Λήφθηκε υπόψη η μεσοσταθμική απόδοση των δεκαετών ομολόγων εκδόσεως χωρών της Ευρωζώνης στην αρχή της
προβλεπόμενης πενταετίας.
Ύψη εκτιμήσεων
Η μέθοδος του μοντέλου ανάπτυξης του Γκόρντον (Gordon Growth Model – «GGM») ανέδειξε εκτίμηση ύψους
€1.880.123,42 και η μέθοδος του πολλαπλασιαστή EBITDA (EBITDA Multiple) ανέδειξε εκτίμηση ύψους €1.885.530,75. Ο
μέσος όρος τους είναι €1.882.827,08, αυτή και θεωρούμε ότι είναι και η αξία της Εταιρείας.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας, η απομείωση της θυγατρικής Μαγνητική ΑΕ αναστράφηκε
πλήρως και η εταιρεία πλέον παρουσιάζεται στο κόστος κτήσης.
Λοιπές πληροφορίες
Εκτός των ανωτέρω εκτιμήσεων σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης των ΜΔΤΡ, δεν έχουν υποπέσει στην
αντίληψη της Διοίκησης, μεταβολές στις συνθήκες που ενδεχομένως να επηρέαζαν τις λοιπές παραδοχές της.
Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός της αξίας της Εταιρείας επηρεάζεται άμεσα από τον βαθμό επαλήθευσης των υποθέσεων
και παραδοχών στις οποίες έχει βασιστεί. Νοείται ότι οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ των προβλεφθέντων και των πραγματικών
αποτελεσμάτων, δύναται να οδηγήσει σε διαφοροποίηση της αξιολόγησης της Εταιρείας. Η αξιολόγηση μπορεί να διαφέρει
μεταξύ διαφορετικών εκτιμητών, ακόμα και αν αυτοί ελάμβαναν τα ίδια στοιχεία, καθότι ενέχουν το στοιχείο της
υποκειμενικότητας. Η Εταιρεία θεωρεί ότι ακολούθησε συντηρητική αλλά παράλληλα ρεαλιστική και αντιπροσωπευτική
προσέγγιση επί της εκτίμησης της θυγατρικής Μαγνητική ΑΕ.
Λόγω του περιορισμένου χρόνου λειτουργίας της θυγατρικής εταιρείας Ιπποκράτης Κερατσινίου ΑΕ, η οποία ουσιαστικά
λειτούργησε για πρώτη φορά το 2018, η Εταιρεία θεωρεί ότι δε μπορεί να αξιολογηθεί αξιόπιστα για απομείωση, συνεπώς
εκτιμάτε στο κόστος.
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2017

31/12/2018
Θυγατρικές

252.099,51

101.375,58

Χρηματοπιστωτικές συναλλαγές (θυγατρικές)

818.308,40

584.546,98

19.265,79

16.555,79

Δοσμένες εγγυήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

€

1.089.673,70

€

702.478,35

1
1

Η Εταιρεία χαρακτηρίζει ως θυγατρικές και λοιπές συνδεδεμένες εκείνες που αντιστοιχούν στον Όμιλο και όχι στις Εταιρικές
της καταστάσεις.
Εντός των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων από θυγατρικές, συμπεριλαμβάνονται γραμμάτια και ανήλθαν σε €180.000,00
έναντι €30.000,00 της προηγούμενης χρήσης.
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9. Αποθέματα
Τα αποθέματα αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά,
ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας

31/12/2017

48.042,86

Αποθέματα

€

29.734,73

48.042,86

€

29.734,73

1
1

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο στην κλειόμενη χρήση ανήλθε σε €357.236,37 έναντι €354.423,43
της προηγούμενης χρήσης.
10. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι εμπορικές και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2017

31/12/2018
Πελάτες

372.672,56

412.536,19

Θυγατρικές

217.805,21

148.103,42

Οργάνων διοικήσεως

67.576,54

84.285,54

Ελληνικό δημόσιο

98.756,45

112.552,88

3.195,61

2.304,48

366,00

—

Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Προπληρωμένα έξοδα
Προπληρωμένα έξοδα (θυγατρικές)

16.177,85

14.199,48

169.175,50

202.673,56

—

56.719,23

3.660,80

14.536,69

Προπληρωμένα έξοδα (λοιπές συνδεδεμένες)
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις απομειώσεων

2.510,90

3.012,02

951.897,42

1.050.923,49

(67.117,77)

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

€

884.779,65

(58.956,66)
€

991.966,83

1
1

Η Εταιρεία χαρακτηρίζει ως θυγατρικές και λοιπές συνδεδεμένες εκείνες που αντιστοιχούν στον Όμιλο και όχι στις Εταιρικές
της καταστάσεις.
Εντός των εμπορικών απαιτήσεων από θυγατρικές, συμπεριλαμβάνονται γραμμάτια και ανήλθαν σε €80.000,00 έναντι
€30.000,00 της προηγούμενης χρήσης.
Εντός των εμπορικών απαιτήσεων από θυγατρικές, συμπεριλαμβάνονται επιταγές και ανήλθαν σε €0,00 έναντι €5.546,32
της προηγούμενης χρήσης.
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Πελάτες

372.672,56

412.536,19

Θυγατρικές

215.663,05

146.522,92

588.335,61

559.059,11

Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις απομειώσεων

(67.117,77)

Εμπορικές απαιτήσεις

€

521.217,84

€
1
1
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Η κίνηση των προβλέψεων για απομειώσεις που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις έχει ως εξής:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Προβλέψεις απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων έναρξης χρήσης
Προβλέψεις απομειώσεων επισφαλών απαιτήσεων

58.956,66

486.732,60

8.161,11

15.214,70

Διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων

—

Αναστροφές αχρησιμοποίητων προβλέψεων απομειώσεων
Προβλέψεις απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων λήξης χρήσης

(403.790,64)

—
€

(39.200,00)

67.117,77

€

58.956,66

1
1

Οι εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες ήταν εντός της προκαθορισμένης πιστωτικής πολιτικής της Εταιρείας (έως 90 ημέρες) και
έχουν καταστεί πέραν εύλογου χρονικού διαστήματος αλλά δεν έχουν απομειωθεί, διότι αφορούσαν απαιτήσεις από το
ελληνικό δημόσιο και ενδοεταιρικών συναλλαγών, έχουν ως εξής:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Ελληνικό δημόσιο

286.894,38

Ενδοεταιρικά

328.093,82

215.663,05

Πέραν εύλογου χρονικού διαστήματος

€

146.522,92

502.557,43

€

474.616,74

1
1

Η ενηλικίωση υπολοίπων των εμπορικών απαιτήσεων οι οποίες έχουν καταστεί πέραν εύλογου χρονικού διαστήματος αλλά
δεν έχουν απομειωθεί έχει ως εξής:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

132.561,29

43.906,23

Από 3 έως 6 μήνες

43.043,85

34.104,38

Από 6 έως 12 μήνες

46.995,05

54.651,96

279.957,24

341.954,17

Έως 3 μήνες

Πέραν του έτους
Πέραν εύλογου χρονικού διαστήματος

€

502.557,43

€

474.616,74

1
1

Η ενηλικίωση υπολοίπων των εμπορικών απαιτήσεων οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απομειωμένες, όπως
υπολογίστηκαν με την εφαρμογή του μοντέλου αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιώντας πίνακα ενηλικίωσης και
ανάλυσης προβλέψεων, έχει ως εξής:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Έως 3 μήνες

189,55

203,41

Από 3 έως 6 μήνες

310,88

354,19

Από 6 έως 12 μήνες
Πέραν του έτους
Ληξιπρόθεσμα και απομειωμένα

€

7.598,04

6.186,38

59.019,30

52.212,67

67.117,77

€

58.956,66

1
1

Η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας των
πελατών και την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεών της πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά
και όταν αυτές καταστούν επισφαλείς. Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα
με την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν
προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες που θεωρούνται επισφαλείς, επανεκτιμώνται σε
κάθε ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων και για την πιθανή ζημία που εκτιμάται ότι θα προκύψει από
αυτές, σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη απομείωσης.
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Οι αναλογίες και τα ποσοστά των υπολοίπων των εμπορικών απαιτήσεων οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και
απομειωμένες, έχουν ως εξής:
1

1

31/12/2018
Αναλογικό
ποσό

31/12/2017

Αναλογικό
ποσοστό

Αναλογικό
ποσοστό

Αναλογικό
ποσό

1

1

0-30

17,72

0,57%

34,18

0,55%

30-60

85,73

1,45%

111,11

1,75%

60-90
90-180
180-360
360-και άνω
Προβλέψεις απομειώσεων
εμπορικών απαιτήσεων

€

86,10

2,25%

58,12

1,00%

310,88

6,82%

354,19

5,75%

7.598,04

95,20%

6.186,38

95,58%

59.019,30

97,69%

52.212,67

97,63%

67.117,77

€

58.956,66
1

1
1

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά κατηγορίες και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές
στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας προέρχονται από ιδιώτες πελάτες, συμβασιούχους
γιατρούς, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικούς οργανισμούς, και ενδοεταιρικές συναλλαγές. Η
Εταιρεία εστιάζει την πολιτική της στις συνεργασίες με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.
Ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τις υψηλές οφειλές προηγουμένων ετών των ιδιωτών πελατών χωρίς
ασφάλεια συμπεριλαμβανομένων αυτών που τα επιπλέον ποσά τους δεν καλύπτονται από την ασφάλεια τους και τις ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες.
Για τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, για τα οποία υφίστανται υψηλές πέραν εύλογου χρονικού διαστήματος απαιτήσεις, η
Εταιρεία έχει λάβει εύλογη διαβεβαίωση ότι θα αποπληρωθούν. Η πιστοληπτική ικανότητα του ελληνικού δημοσίου έχει
βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, σύμφωνα και με πιστοποιημένους οργανισμούς αξιολόγησης:
Οργανισμός

Αξιολόγηση

Προοπτικές

Ημερομηνία

DBRS

BB (χαμηλό)

Σταθερές

3 Μαΐου 2019

Moody’s

B1

Σταθερές

1 Μαρτίου 2019

Fitch

BB-

Σταθερές

10 Αυγούστου 2018

S&P

B+

Θετικές
1

20 Ιουλίου 2018
1

1

Εντούτοις, παραμένουν εγγενή προβλήματα, ειδικά προβλήματα αποδιοργάνωσης στα ασφαλιστικά ταμεία, λόγω της
οικονομικής κρίσης της οποίας βρισκόταν και βρίσκεται το ελληνικό κράτος αλλά και των νομικών αντιπαραθέσεων σχετικά
με τα ιατρικά κέντρα. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους εγχώριους κινδύνους βρίσκονται επί της ανάλυσής τους στην
παράγραφο «Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα» και «Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις».
Οι απαιτήσεις ενός κράτους δεν μπορούν να θεωρηθούν επισφαλείς χωρίς να έχει δώσει επίσημη άρνηση των υποχρεώσεων
του, όπως για παράδειγμα η νομική λογική με την οποία λειτουργεί το rebate και το clawback του ΕΟΠΥΥ, ή χωρίς να έχει
πτωχεύσει ή έστω έχει αξιολογηθεί ως μη αξιόπιστο. Βάσει αυτού, η Εταιρεία θεωρεί πως δεν υφίστανται υπόλοιπα που
χρήζουν απομείωσης ή υπόκεινται στις διατάξεις του ΔΠΧΑ 9 περί των απομειώσεων αυτής της κατηγορίας των απαιτήσεων.
Για τις ενδοεταιρικές συναλλαγές, στις οποίες εμπεριέχονται και χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα άτοκες απαιτήσεις, η Εταιρεία
έχει λάβει τις κατάλληλες διαβεβαιώσεις για εκείνες που είναι πέραν εύλογου χρονικού διαστήματος ότι θα αποπληρωθούν.
Βάσει αυτού η Εταιρεία θεωρεί πως δεν υφίστανται υπόλοιπα που χρήζουν απομείωσης ή υπόκεινται στις διατάξεις του ΔΠΧΑ
9 περί των απομειώσεων και αυτής της κατηγορίας απαιτήσεων.
Κατά την 31/12/2018, έχουν σχηματιστεί επαρκείς προβλέψεις απομείωσης επί των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 9 αλλά και την εσωτερική εκτίμηση και ανάλυση της Εταιρείας.
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Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Θυγατρικές

2.142,16

1.580,50

Οργάνων διοικήσεως

67.576,54

84.285,54

Ελληνικό δημόσιο

98.756,45

112.552,88

3.195,61

2.304,48

366,00

—

16.177,85

14.199,48

169.175,50

202.673,56

Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Προπληρωμένα έξοδα
Προπληρωμένα έξοδα (θυγατρικές)

—

56.719,23

Έξοδα επόμενων χρήσεων

Προπληρωμένα έξοδα (λοιπές συνδεδεμένες)

3.660,80

14.536,69

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

2.510,90

3.012,02

Λοιπές απαιτήσεις

€

363.561,81

€

491.864,38

1
1

Η κίνηση των προβλέψεων για απομειώσεις που αφορούν λοιπές απαιτήσεις έχει ως εξής:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Προβλέψεις απομειώσεων λοιπών απαιτήσεων έναρξης χρήσης

—

906.417,23

Διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων

—

(905.393,26)

Αναστροφές αχρησιμοποίητων προβλέψεων απομειώσεων

—

(1.023,97)

Προβλέψεις απομειώσεων λοιπών απαιτήσεων λήξης χρήσης

€

—

€

—

1
1

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018
22.074,15

14.824,08

513.306,08

692.752,10

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

€

31/12/2017

535.380,23

€

707.576,18

1
1

12. Ίδια κεφάλαια
12.1. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Το σύνολο των κοινών μετοχών συν των υπέρ του άρτιου έχει ως εξής:
Κοινές μετοχές
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017

Σύνολο

2.451.034,26

Υπόλοιπο την 31 Ιανουαρίου 2017

€

2.451.034,26

2.451.034,26

€

2.451.034,26

1
1

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018

2.451.034,26

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

€

2.451.034,26

2.451.034,26

€

2.451.034,26

1
1

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση ανήλθε σε €2.451.034,26 (167.078 μετοχές επί
την ονομαστική τους αξία €14,67 η κάθε μία) έναντι €2.451.034,26 (167.078 μετοχές επί την ονομαστική τους αξία €14,67
η κάθε μία) της προηγούμενης χρήσης. Όλες οι εκδομένες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως και έχουν ισάξια δικαιώματα
ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και να εισπράττουν μερίσματα.
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12.2. Λοιπά στοιχεία της καθαρής θέσης
Τα αποθεματικά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018

31/12/2017

315.264,96

Τακτικό αποθεματικό
Αποθεματικά κεφάλαια

€

315.264,96

315.264,96

€

315.264,96

1
1

Το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας ποσού €315.264,96 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 του
άρθρου 44.
13. Προβλέψεις παροχών προσωπικού
Η Εταιρεία έχει συμφωνήσει και λαμβάνει, για την ίδια και τις θυγατρικές της, αναλογιστικές μελέτες σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των ΔΠΧΑ από τον Όμιλο. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσής των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου
2018 όπως και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στης 29 Ιουλίου 2019, η Εταιρεία δεν είχε λάβει την αναλογιστική
μελέτη του 2018. Λόγος αυτού είναι ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασίες εσωτερικής αναδιοργάνωσης και
χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.
Η Εταιρεία χρησιμοποίησε τις εκτιμήσεις για το 2018 από την αναλογιστική μελέτη του 2017 ως αναλογιστική βάση και
ανέτρεξε ανάλυση βάσει ιστορικότητας της χρηματοοικονομικής επίπτωσης των προβλέψεων παροχών προσωπικού. Η
Εταιρεία συμπέρανε ότι δε θα υπήρχε ουσιώδης επιρροή επί των οικονομικών καταστάσεων της για τη χρήση που έληξε 31
Δεκεμβρίου 2018 από την εκάστοτε τελική προϋπολογισμένη αναλογιστική μελέτη, δεδομένου ότι έχουν ενσωματωθεί τα
υπόλοιπα της εκτίμησης.
Σημειώνεται ότι εντός της χρήσης δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις και οι οποιεσδήποτε μεταβολές στον αριθμό του
προσωπικού οφείλονται σε οικειοθελείς και φιλικής φύσεως αποχωρήσεις.
Οι υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζόμενους που προσδιορίστηκαν με αναλογιστική μελέτη για την 31/12/2017 και την
πρόβλεψη της για την 31/12/2018 έχουν ως εξής:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Προβλέψεις παροχών προσωπικού έναρξης χρήσης

182.872,22

Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού

173.915,59

—

Έξοδα προβλέψεων αποζημιώσεων προσωπικού - καθαρό

6.338,05

—

10.776,94

Αναλογιστικά (έσοδα) / έξοδα
Προβλέψεις παροχών προσωπικού λήξης χρήσης

€

(8.158,36)

10.931,71
193.803,93

€

182.872,22

1
1

Οι υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζομένους που έχουν καταχωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις έχουν ως εξής:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Παρούσα αξία υποχρέωσης

193.803,93

Προβλέψεις παροχών προσωπικού στην οικονομική θέση

€

182.872,22

193.803,93

€

182.872,22

1
1

Κόστος υπηρεσίας

8.005,75

3.629,82

Χρηματοοικονομικό κόστος

2.925,96

2.782,65

Τερματικές παροχές

—

Αναλογιστικά (έσοδα) / έξοδα

(74,42)

—

Επιβαρύνσεις στα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα

€

10.776,94

10.931,71

€

17.114,99

1
1

Η Εταιρεία λειτουργεί καθορισμένα προγράμματα εισφορών συνταξιοδότησης στην Ελλάδα βάσει των συντάξιμων αποδοχών
και τον χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων.

Σελίδα 72 από 89

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οι κινήσεις των υποχρεώσεων για παροχές στο προσωπικό αναλύονται ως ακολούθως:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Προβλέψεις παροχών προσωπικού έναρξης χρήσης

182.872,22

Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού

173.915,59

—

(8.158,36)

Κόστος υπηρεσίας

8.005,75

3.629,82

Χρηματοοικονομικό κόστος

2.925,96

2.782,65

Τερματικές παροχές

—

Αναλογιστικά (έσοδα) / έξοδα

—

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λήξης χρήσης

€

(74,42)
10.776,94

193.803,93

€

182.872,22

1
1

Τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος συνταξιοδότησης δε συμπεριλαμβάνουν χρηματοοικονομικά μέσα που εκδίδονται
από την Εταιρεία ή οποιαδήποτε κτήρια που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία.
14. Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018
Φόροι ανέλεγκτων χρήσεων

31/12/2017

—

Λοιπές προβλέψεις

€

75.000,00

—

€

75.000,00

1
1

Η Εταιρεία ανέστρεψε πρόβλεψη για πιθανές φορολογικές διαφορές ανέλεγκτων χρήσεων. Από τις χρήσεις 2014 μέχρι και
το 2018 έχει ελεγχθεί από νόμιμους τακτικούς ελεγκτές για τις οποίες έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό.
15. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018

31/12/2017

Λοιπές συνδεδεμένες

—

32.986,25

Ελληνικό δημόσιο και ασφαλιστικοί οργανισμοί

—

12.152,43

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

€

—

€

45.138,68

1
1

Η Εταιρεία χαρακτηρίζει ως θυγατρικές και λοιπές συνδεδεμένες εκείνες που αντιστοιχούν στον Όμιλο και όχι στις Εταιρικές
της καταστάσεις.
Εντός των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από λοιπές συνδεδεμένες, συμπεριλαμβάνονται γραμμάτια και ανήλθαν σε €0,00
έναντι €32.986,25 της προηγούμενης χρήσης.
16. Δάνεια
α) Στοιχεία δανεισμού
Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018
Χρηματοδοτικών μισθώσεων

31/12/2017

127.433,96

Μακροπρόθεσμα δάνεια

—

127.433,96

—
1

Αλληλόχρεων τραπεζικών (κεφαλαίων κίνησης)
Τρέχον υπόλοιπο χρηματοδοτικών μισθώσεων
Βραχυπρόθεσμα δάνεια

150.253,78

150.004,55

30.289,87

—

180.543,65

150.004,55
1

Δάνεια

€

307.977,61

€

150.004,55

1
1

Για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση, οι όροι των δανείων της Εταιρείας εξυπηρετούνται πλήρως.
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β) Λήξη μακροπρόθεσμων δανείων
Οι λήξεις των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών,
έχουν ως εξής:
1

31/12/2018

1

Μέχρι 1 έτος

1

Μεταξύ 1 με 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Σύνολο

1

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

1

Ληκτότητα
μακροπρόθεσμων δανείων

1

30.289,87
€

30.289,87

127.433,96
€

127.433,96

—
€

157.723,83

—

€

157.723,83

1
1
1

31/12/2017

1

Μέχρι 1 έτος

1

Μεταξύ 1 με 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

Σύνολο

1

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

1

Ληκτότητα
μακροπρόθεσμων δανείων

1

—
€

—

—
€

—

—
€

—

—

€

—

1
1

Ο πίνακας δε συμφωνείται απευθείας με τον ισολογισμό, διότι το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων
(«Μέχρι 1 έτος») έχει ήδη μεταφερθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
γ) Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων είναι αποτελεσματικά διασφαλισμένες, αφού τα δικαιώματα των μισθωμένων
περιουσιακών στοιχείων επανέρχονται στον εκμισθωτή σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής.
Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
Α. Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων:
31/12/2018

31/12/2017

37.200,00

Μέχρι 1 έτος
Μεταξύ 1 με 5 έτη
Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους
Χρηματοδοτικές μισθώσεις

—

139.501,00

—

176.701,00

—

(18.977,17)
€

157.723,83

—
€

—

1
1

Β. Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων:

1
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Μέχρι 1 έτος
Μεταξύ 1 με 5 έτη
Χρηματοδοτικές μισθώσεις

€

30.289,87

—

127.433,96

—

157.723,83

€

—

1
1

Η Εταιρεία μισθώνει ένα μηχάνημα (αξονικός τομογράφος) υπό μη ακυρώσιμες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι όροι
της μίσθωσης είναι 60 μήνες. Μετά τη λήξη αυτού του όρου, η ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων μεταβιβάζεται στην
Εταιρεία. Η σύμβαση προϋποθέτει και τη συντήρηση του μηχανήματος. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις
συντηρήσεων και αποπληρωμής χρηματοδοτικής μίσθωσης βρίσκονται επί της ανάλυσής τους στην παράγραφο
«Δεσμεύσεις».
Στα «Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός» της παραγράφου «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» συμπεριλαμβάνεται το
ακόλουθο ποσό όπου η Εταιρεία είναι μισθωτής υπό σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης: καθαρή λογιστική αξία στην
κλειόμενη χρήση €165.072,28 έναντι €0,00 της προηγούμενης χρήσης.
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δ) Συμφωνία δανειακών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Η συμφωνία των δανειακών υποχρεώσεων σε σχέση με τις χρηματοροές αναλύεται ως ακολούθως:
1

Μη ταμειακές μεταβολές

1

Σύνολο στις
31/12/2018

1

Νέες μισθώσεις

1

1

1

1

1

Τραπεζικά

1

150.253,78

—

249,23

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

1

157.723,83

165.072,28

—

Δάνεια

1

€

307.977,61

€

165.072,28

Ταμειακές
μεταβολές

Τόκοι πληρωτέοι

€

Σύνολο στις
31/12/2017

1

1

—

150.004,55

(7.348,45)

249,23

€

(7.348,45)

—
€

150.004,55

1
1
1

Μη ταμειακές μεταβολές

1

Σύνολο στις
31/12/2017

1

Νέες μισθώσεις

Ταμειακές
μεταβολές

Τόκοι πληρωτέοι

Σύνολο την
1/1/2017

1

Τραπεζικά

1

Δάνεια

1

150.004,55
€

150.004,55

—
€

—

—
€

—

(52.820,08)
€

(52.820,08)

202.824,63
€

202.824,63

1
1

17. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018
Προμηθευτές

31/12/2017

200.481,48

121.990,25

23.677,74

58.209,44

3.495,77

4.023,89

16.334,97

73.507,00

838.787,20

563.596,34

51.095,13

120.006,42

3.343,00

3.343,00

Λοιποί πιστωτές διάφοροι

18.678,02

21.970,34

Έξοδα χρήσης δουλευμένα

29.676,61

26.798,70

Γραμμάτια πληρωτέα
Θυγατρικές
Λοιπές συνδεδεμένες
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μερίσματα πληρωτέα

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

€

1.185.569,92

€

993.445,38

1
1

Η Εταιρεία χαρακτηρίζει ως θυγατρικές και λοιπές συνδεδεμένες εκείνες που αντιστοιχούν στον Όμιλο και όχι στις Εταιρικές
της καταστάσεις.
Εντός των εμπορικών υποχρεώσεων από λοιπές συνδεδεμένες, συμπεριλαμβάνονται γραμμάτια και ανήλθαν σε €0,00 έναντι
€70.267,00 της προηγούμενης χρήσης.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Προμηθευτές
Γραμμάτια πληρωτέα
Προκαταβολές πελατών
Θυγατρικές
Λοιπές συνδεδεμένες
Εμπορικές υποχρεώσεις

€

200.481,48

121.990,25

23.677,74

58.209,44

838.787,20

563.596,34

3.495,77

4.023,89

16.334,97

73.507,00

1.082.777,16

€
1
1
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Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μερίσματα πληρωτέα
Λοιποί πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσης δουλευμένα

51.095,13

120.006,42

3.343,00

3.343,00

18.678,02

21.970,34

29.676,61

Λοιπές υποχρεώσεις

€

26.798,70

102.792,76

€

172.118,46

1
1

18. Χρηματοοικονομικά μέσα
Η συμφωνία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία αναλύεται ως ακολούθως:
Αποσβεσμένο
κόστος

Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού της 31/12/2018

Σύνολο

1

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (εξαιρουμένων μη μέσων)

1

1

1.070.407,91

1.070.407,91

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (εξαιρουμένων μη μέσων)

1

596.643,05

596.643,05

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1

535.380,23

535.380,23

Σύνολο

€

2.202.431,19

€

2.202.431,19

1
1
1

Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού της 31/12/2017

Αποσβεσμένο
κόστος

1

Σύνολο

1

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (εξαιρουμένων μη μέσων)

1

685.922,56

685.922,56

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (εξαιρουμένων μη μέσων)

1

591.284,99

591.284,99

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1

Σύνολο

707.576,18
€

707.576,18

1.984.783,73

€

1.984.783,73

1
1

Αποσβεσμένο
κόστος

Χρηματοοικονομικά μέσα υποχρεώσεων της 31/12/2018

Σύνολο

1

1

—

—

Μακροπρόθεσμα δάνεια

1

127.433,96

127.433,96

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (εξαιρουμένων μη μέσων)

1

295.687,59

295.687,59

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

1

180.543,65

180.543,65

Σύνολο

1

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (εξαιρουμένων μη μέσων)

1

€

476.231,24

€

476.231,24

1
1
1

Χρηματοοικονομικά μέσα υποχρεώσεων της 31/12/2017

Αποσβεσμένο
κόστος

1

Σύνολο

1

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (εξαιρουμένων μη μέσων)

1

Μακροπρόθεσμα δάνεια

1

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (εξαιρουμένων μη μέσων)

1

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

1

Σύνολο

1

32.986,25

32.986,25

—

—

309.842,62

309.842,62

150.004,55
€

459.847,17

150.004,55
€

459.847,17

1
1

Οι παραπάνω πίνακες συμπεριλαμβάνουν ανά κατηγορία μόνο τα στοιχεία που αποτελούν χρηματοοικονομικά μέσα της
Εταιρείας, με βάση τους σχετικούς ορισμούς που παρέχονται από τα ΔΠΧΑ. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω ανάλυση ενδέχεται να
διαφέρει κατά περίπτωση με τα σχετικά παρουσιαζόμενα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων.
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Τα ακόλουθα στοιχεία δεν είναι χρηματοοικονομικά μέσα:
α) οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και τα αποθέματα,
β) τα αναβαλλόμενα έξοδα και έσοδα, οι προκαταβολές και προπληρωμές (το δικαίωμα λήψης αγαθών ή υπηρεσιών στο
μέλλον, όχι μετρητά ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία),
γ) φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και σχετιζόμενα στοιχεία (νόμιμα δικαιώματα ή υποχρεώσεις, μη συμβατικά) ή
δ) οι προβλέψεις, υποχρεώσεις εγγυήσεων και συμβατικές υποχρεώσεις (υποχρέωση παράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών, όχι
μετρητά ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις).
Τα εξαιρούμενα στοιχεία που κατηγοριοποιούνται ως μη χρηματοοικονομικά μέσα υπάρχουν ισόποσα στους σχετικούς
επιμέρους πίνακες ανάλυσης των «λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων», «εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων», «λοιπών
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» και «εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων».
19. Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018
Πωλήσεις υπηρεσιών

31/12/2017

3.386.225,91

Rebate και clawback

3.408.629,72

(907.978,59)

Πωλήσεις

€

2.478.247,32

(775.088,77)
€

2.633.540,95

1
1

Όλες οι πωλήσεις είναι εσωτερικού.
20. Κόστος πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2017

31/12/2018
Κόστος αποθεμάτων

357.236,37

354.423,43

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

312.948,31

337.028,45

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

458.545,65

456.746,73

Έξοδα παροχών τρίτων

196.120,82

171.756,14

Έξοδα φόρων και τελών
Διάφορα έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Έξοδα προβλέψεων αποζημιώσεων προσωπικού - καθαρό
Κόστος πωλήσεων

€

2.251,73

2.251,73

27.506,34

25.974,24

128.959,86

128.113,97

3.880,54

2.470,66

1.487.449,61

€

1.478.765,35

1
1

21. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018
Έξοδα παροχών τρίτων

31/12/2017

15.456,74

Έξοδα φόρων και τελών
Διάφορα έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

€

15.224,42

697,29

697,29

34.484,14

30.552,12

5.021,69

5.033,49

55.659,86

€
1
1
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22. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

31/12/2017

568.646,20

519.400,50

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

79.416,90

50.592,91

Έξοδα παροχών τρίτων

76.799,66

64.972,38

9.391,15

7.192,30

Διάφορα έξοδα

25.781,63

24.944,28

Έξοδα αποσβέσεων

42.892,51

26.130,49

7.051,17

3.867,39

Έξοδα φόρων και τελών

Έξοδα προβλέψεων αποζημιώσεων προσωπικού - καθαρό
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

€

809.979,22

€

697.100,25

1
1

23. Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018

31/12/2017

Έσοδα επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων πωλήσεων

—

2.277,00

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα

—

120,00

Λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων

—

12.477,82

Έσοδα προβλέψεων απομειώσεων και ζημιών διαγραφών
επισφαλών απαιτήσεων – καθαρό

—

25.009,27

Διάφορα άλλα έσοδα

—

1.193,00

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

€

—

€

41.077,09

1
1

24. Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018
Έξοδα προστίμων και προσαυξήσεων κλειόμενης χρήσης
Έξοδα συναλλαγματικών διαφορών
Ζημιές εκποιήσεων παγίων – καθαρό ανά κατηγορίες παγίων
Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Έξοδα προβλέψεων απομειώσεων και ζημιών διαγραφών
επισφαλών απαιτήσεων – καθαρό
Λοιπά λειτουργικά έξοδα

€

31/12/2017

102,40

—

15,03

—

3.891,97

4.673,84

14.718,74

10.189,90

8.161,11

—

26.889,25

€

14.863,74

1
1

25. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Οι εργαζόμενοι έχουν ως εξής:
31/12/2018
Μισθωτοί

42

Απασχολούμενο προσωπικό

42

31/12/2017
39
39
1
1
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Η επιβάρυνση σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό αναλύεται ως ακολούθως:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Ανάλυση αμοιβών και εξόδων προσωπικού:

1

Αμοιβές

706.340,80

679.890,75

Κοινωνικές επιβαρύνσεις

175.253,71

175.638,20

10.931,71

6.338,05

—

900,00

Έξοδα προβλέψεων αποζημιώσεων προσωπικού - καθαρό
Λοιπά έξοδα μισθοδοσίας
Κόστος εργαζομένων

€

892.526,22

€

862.767,00

1
1

26. Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων – καθαρό
Τα καθαρά έσοδα / (έξοδα) επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018
Έσοδα προβλέψεων υποτιμήσεων επενδύσεων – καθαρό

31/12/2017

917.926,74

Έσοδα επενδύσεων

—

917.926,74

—
1
1

Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων – καθαρό

€

917.926,74

€

—

1
1

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα προβλέψεων υποτιμήσεων επενδύσεων – καθαρό βρίσκονται επί της ανάλυσής
του στην παράγραφο «Επενδύσεις συμμετοχών».
27. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος αναλύεται ως ακολούθως:
31/12/2018
Τόκοι καταθέσεων
Χρηματοοικονομικά έσοδα

31/12/2017

65,97

183,02

65,97

183,02
1

Τόκοι αλληλόχρεων τραπεζικών (κεφαλαίων κίνησης)

(11.920,50)

Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων

(9.811,36)

(2.110,84)

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

—

(16.335,25)

(16.027,70)

(30.366,59)

(25.839,06)

1

Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό

€

(30.300,62)

€

(25.656,04)

1
1

28. Φόροι εισοδήματος
28.1. Τρέχοντες φόροι
Οι φορολογικές επιβαρύνσεις στα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
31/12/2018

31/12/2017

Αναστροφή πρόβλεψης φόρων ανέλεγκτων χρήσεων

(75.000,00)

Αναβαλλόμενοι φόροι στα αποτελέσματα

257.988,07

Φόροι εισοδήματος στα αποτελέσματα

€

(237.467,83)

182.988,07

€
1
1
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Η συμφωνία των φόρων που υπολογίζονται επί των λογιστικών φορολογητέων κερδών και του πραγματικού φόρου
εισοδήματος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναλύεται ως ακολούθως:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Αποτελέσματα προ φόρων

985.895,50

406.725,34
1

Φόρος υπολογισμένος βάσει του ελληνικού φορολογικού συντελεστή
(2018: 29% και 2017: 29%)

285.909,69

Φορολογική επίπτωση μη εκπιπτόμενων δαπανών

(27.921,63)

Αναστροφή πρόβλεψης φόρων ανέλεγκτων χρήσεων

(75.000,00)

Φόροι εισοδήματος στα αποτελέσματα

€

117.950,35

182.988,07

(355.418,18)
—
€

(237.467,83)

1

Η Εταιρεία ανέστρεψε πρόβλεψη για πιθανές φορολογικές διαφορές ανέλεγκτων χρήσεων. Από τις χρήσεις 2014 μέχρι και
το 2018 έχει ελεγχθεί από νόμιμους τακτικούς ελεγκτές για τις οποίες έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό.
28.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Η Εταιρεία έχει επιλέξει τον συμψηφισμό των αναβαλλόμενων φόρων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις συμψηφίζονται, όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι
εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων έχουν ως εξής:
31/12/2018

31/12/2017

73.058,08

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

358.079,13

(54.700,16)

Αναβαλλόμενοι φόροι

€

18.357,92

(82.834,35)
€

275.244,78

1
1

Οι κινήσεις των αναβαλλόμενων φόρων έχουν ως εξής:
1

31/12/2018

31/12/2017

1

Αναβαλλόμενοι φόροι έναρξης χρήσης

275.244,78

Αναβαλλόμενοι φόροι στα αποτελέσματα

34.651,63

(257.988,07)

Αναβαλλόμενοι φόροι στα ίδια κεφάλαια

237.467,83

1.101,20

Αναβαλλόμενοι φόροι λήξης χρήσης

€

3.125,31

18.357,92

€

275.244,78

1
1

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με τη χρήση των φορολογικών
συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία κατά την ημερομηνία ανάκτησης ή
διακανονισμού. Τα ποσά που εμφανίζονται στην οικονομική θέση εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά
την 31 Δεκεμβρίου 2018.
Ο βασικός φορολογικός συντελεστής για τις Ανώνυμες Εταιρείες στην Ελλάδα για το 2018 και το 2017 ανέρχεται σε 29%.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν 4579/2018, που ψηφίσθηκε το Δεκέμβριο του 2018, οι φορολογικοί συντελεστές των
κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων μειώνονται σταδιακά κατά 1% ανά έτος, ως ακολούθως:
28% για το φορολογικό έτος 2019, 27% για το φορολογικό έτος 2020, 26% για το φορολογικό έτος 2021 και 25% για το
φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.
Τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων επαναμετρήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ως αποτέλεσμα της αλλαγής του
Ελληνικού συντελεστή εταιρικού φόρου από 29% σε 28% που θεσπίστηκε στις 3/12/2018 και έχει τεθεί σε ισχύ.
Η επίδραση της μεταβολής του μελλοντικού φορολογικού συντελεστή στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στην κλειόμενη
χρήση ανήλθε σε €9.491,20 έναντι €0,00 της προηγούμενης χρήσης.
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Οι προσωρινές διαφορές των αναβαλλόμενων φόρων ανά κατηγορία που έχουν καταχωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως ακολούθως:
Κινήσεις

Σύνολο στις
31/12/2018

Αποτελεσμάτων

1

Αναπροσαρμογές επενδύσεων

—

Σύνολο στις
31/12/2017

Ιδίων κεφαλαίων
1

(266.198,75)

—

266.198,75

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

18.792,98

1.695,54

—

17.097,43

Προβλέψεις παροχών προσωπικού

54.265,10

130,95

1.101,20

53.032,94

Λοιπές προβλέψεις

—

(21.750,00)

—

21.750,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

73.058,08

(286.122,26)

1.101,20

358.079,13

Αποσβέσεις παγίων

(54.700,16)

28.134,19

—

(82.834,35)

(54.700,16)

28.134,19

—

(82.834,35)

1

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

1

Αναβαλλόμενοι φόροι στην οικονομική θέση

€

18.357,92

€

(257.988,07)

€

1.101,20

€

275.244,78

1
1

Κινήσεις

Σύνολο στις
31/12/2017
1
266.198,75

Αναπροσαρμογές επενδύσεων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

17.097,43

Προβλέψεις παροχών προσωπικού

53.032,94

Λοιπές προβλέψεις

21.750,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Αποτελεσμάτων

358.079,13

Σύνολο την
1/1/2017

Ιδίων κεφαλαίων

266.198,75

—

—

(160.786,22)

—

177.883,65

(527,89)

3.125,31

50.435,52

21.750,00

—

—

126.634,65

3.125,31

228.319,17

50.093,80

—

(132.928,15)

53.462,74

—

(53.462,74)

1

Αποσβέσεις παγίων (πλην χρηματοδοτικές μισθώσεις)

(82.834,35)

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

—

Λοιπές κινήσεις

—

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

(82.834,35)

7.276,64

—

(7.276,64)

110.833,19

—

(193.667,54)

1

Αναβαλλόμενοι φόροι στην οικονομική θέση

€

275.244,78

€

237.467,83

€

3.125,31

€

34.651,63

1
1

Οι κινήσεις αναβαλλόμενων φόρων στα ίδια κεφάλαια είναι εκείνες που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα.
29. Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών / (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως εξής:
31/12/2018
Αποτελέσματα μετά φόρων αποδοτέα στους Κοινούς Μετόχους της Εταιρείας €

31/12/2017

802.907,43

€

644.193,17

1

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία

167.078

167.078
1

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή

€

4,81

€

3,86

1

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους Μετόχους της Εταιρείας με το
μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
30. Διάθεση αποτελεσμάτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει στην Τακτική Γενική
Συνέλευση να δοθεί ως μέρισμα το μεγαλύτερο σύμφωνα με τον νόμο ποσό.
Το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας είναι στρογγυλοποιημένο προς τα επάνω στα δύο (2) δεκαδικά, έτσι ώστε να
συμμορφώνεται με το ποσοστό που και ορίζεται από τον νόμο. Υπολογίζεται με το ποσοστό παρακράτησης (5%) επί των
κερδών μετά φόρων που έχουν υπολογισθεί με τον φορολογικό συντελεστή (29%). Όταν υφίσταται υποχρέωση
παρακράτησης τακτικού αποθεματικού αλλά τα κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας που έχουν υπολογισθεί με τον πραγματικό
φόρο δεν καλύπτουν το ποσοστό παρακράτησης (5%) από τα κέρδη μετά φόρων που έχουν υπολογισθεί με τον φορολογικού
συντελεστή (29%), τότε χρησιμοποιείται ολόκληρο το υπόλοιπο των κερδών, έτσι ώστε να καλυφθεί όσο μεγαλύτερο μέρος
της υποχρέωσης είναι δυνατόν προς το τακτικό αποθεματικό και δημιουργείται υποχρέωση του υπολοίπου για την επόμενη
χρήση.
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Το πρώτο μέρισμα, ως προς τον υπολογισμό μερίσματος ανά μετοχή, είναι στρογγυλοποιημένο προς τα επάνω στα δύο (2)
δεκαδικά, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με το ποσοστό που ορίζεται από τον νόμο. Υπολογίζεται με το ποσοστό διανομής
(35%) επί των κερδών μετά φόρων της Εταιρείας που έχουν υπολογιστεί με τον πραγματικό φόρο.
Στην κλειόμενη χρήση δεν καταβλήθηκαν μερίσματα.
31. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
α) Ενδεχόμενες απαιτήσεις
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες απαιτήσεις σε σχέση με νομικές απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της συνήθους
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Παρακάτω, αναφορικά οι δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας όπως παρουσιάζονται από τον νομικό σύμβουλο τους:
«
1. Στις 24-12-2013 κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών της εταιρείας με την
επωνυμία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του ΕΟΠΥΥ και κατά του Υπουργού
Υγείας και ειδικώς κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 4018/29-10-2013 πράξης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «Ενημέρωση για το ποσό επιστροφής (rebate) του άρθρου 100 παρ. 5 του Ν. 4172/2013
(Α΄167)» και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ειδικότερα δε της έγγραφης ή/και ηλεκτρονικής
ατομικής ειδοποίησης σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης ή το συμψηφισμό του ποσού και κάθε άλλης πράξης τροποποίησης
ή/και οριστικοποίησης του ποσού επιστροφής “rebate” για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2013. Η υπόθεση προσδιορίστηκε για
εκδίκαση από το αρμόδιο Τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά την δικάσιμο της 6ης-6-2018. Εκδόθηκε η υπ΄ αρ.
12549/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. Δεν θα συμπληρωθούν οι ελλείψεις του φακέλου και δεν θα προχωρήσουμε στην εκδίκαση της υπόθεσης,
καθώς έχει εκδοθεί νέα πράξη του ΕΟΠΥΥ προσδιορισμού clawback-rebate για το σύνολο του έτους 2013.
2. Στις 08-01-2014 κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών της εταιρείας με την
επωνυμία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του ΕΟΠΥΥ και κατά του Υπουργού
Υγείας και ειδικώς κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 28633/12-11-2013 πράξης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «Ενημέρωση για το ποσό αυτόματης επιστροφής (“clawback”) του άρθρου 100 παρ, 1, 2, 3 & 7
του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)» και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ειδικότερα δε της έγγραφης
ή/και ηλεκτρονικής ατομικής ειδοποίησης σχετικά με τη διαδικασία συμψηφισμού ή/και απόδοσης του ποσού και κάθε άλλης
πράξης τροποποίησης ή/και οριστικοποίησης του ποσού αυτόματης επιστροφής “clawback” για το Α΄ εξάμηνο του έτους
2013. Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 628/2018 Πράξη Αποδοχής Παραιτήσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία
ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραίτησης της εταιρείας από το δικόγραφο της ως άνω υπόθεσης.
3. Στις 25-07-2014 κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του ΕΟΠΥΥ και ειδικώς κατά της υπ’ αρ. πρωτ.
117464/28-05-2014 πράξης του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, του Διευθυντή Πληροφορικής, του Β΄ Αντιπροέδρου
και του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «Ποσό αυτόματης επιστροφής (“clawback”)
και ποσό επιστροφής (“rebate”) έτους 2013» και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ειδικότερα δε
αυτή της έγγραφης ή/και ηλεκτρονικής ειδοποίησης σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης-συμψηφισμού των ποσών αυτόματης
επιστροφής (“clawback”) και επιστροφής (“rebate”) του έτους 2013. Η προσφυγή, εξ αναβολής από τη δικάσιμο της 10ης11-2015, προσδιορίστηκε για εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στις 17-05-2016,
οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 17ης-01-2017. Ακολούθως διεγράφη και εισήχθη σε Συμβούλιο. Εκδόθηκε η υπ’
αρ. 452/27-01- 2017 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η υπόθεση εισήχθη για εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος και αφού
συμπληρώθηκαν οι ελλείψεις του φακέλου, προσδιορίστηκε για εκδίκαση κατά τη δικάσιμο της 9ης-4-2019, οπότε και
αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 22ας-10-2019.
4. Στις 16-01-2015 κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του ΕΟΠΥΥ και ειδικώς κατά της υπ’ αρ. πρωτ.
153758/18-11-2014 πράξης του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, του Διευθυντή Πληροφορικής και του Προέδρου του
Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «Ποσό αυτόματης επιστροφής (“clawback”) και ποσό επιστροφής
(“rebate”) έτους 2014» και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ειδικότερα δε αυτή της έγγραφης
ή/και ηλεκτρονικής ειδοποίησης σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης-συμψηφισμού των ποσών αυτόματης επιστροφής
(“clawback”) και επιστροφής (“rebate”) του πρώτου εξαμήνου 2014. Η προσφυγή προσδιορίστηκε για εκδίκαση ενώπιον
του αρμόδιου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Ακολούθως αναβλήθηκε για τις 10-03-2016, οπότε και
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αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 19ης-5-2016. Στη συνέχεια διεγράφη και εισήχθη σε Συμβούλιο. Εκδόθηκε η υπ’ αρ.
2636/4-8-2016 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. Το αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται να διαβιβάσει εκ νέου τον φάκελο της υπόθεσης
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
5. Στις 20-07-2015 κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του ΕΟΠΥΥ για την ακύρωση, άλλως
τροποποίηση της από 22-05-2015 πράξης του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «Κατάσταση
Συμψηφισθέντων Ποσών εντός του έτους 2014» και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ειδικότερα
δε αυτής της έγγραφης ή/και ηλεκτρονικής ειδοποίησης σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης-συμψηφισμού των ποσών
αυτόματης επιστροφής (“clawback”) και επιστροφής (“rebate”) του έτους 2013 και 2014 ή/και του υπολοίπου προς
συμψηφισμό ποσού. Η προσφυγή προσδιορίστηκε για εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών στις 14-9-2016. Στη συνέχεια διεγράφη και εισήχθη σε Συμβούλιο. Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 2368/30-09-2016 απόφαση
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο Συμβούλιο
της Επικρατείας η υπόθεση εισήχθη για εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος και αφού συμπληρώθηκαν οι ελλείψεις
του φακέλου, προσδιορίστηκε προς εκδίκαση κατά την δικάσιμο της 16ης- 4-2019, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο
της 15ης-10-2019.
6. Στις 16-11-2015 κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του ΕΟΠΥΥ και ειδικώς κατά της υπ’ αρ. πρωτ.
25703.190323/2-7-2015 πράξης του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και του
Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (claw
back) και ποσού επιστροφής (rebate) έτους 2014» και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης. Εκδόθηκε
η υπ’ αρ. 1599/31-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία η υπόθεση παραπέμφθηκε στο
Συμβούλιο της Επικρατείας. Η υπόθεση εισήχθη για εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Το αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται να διαβιβάσει εκ νέου τον φάκελο της υπόθεσης
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
7. Στις 11-4-2016 κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του ΕΟΠΥΥ και ειδικώς κατά της υπ’ αρ. πρωτ.
273001/11-02-2016 πράξης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «Βεβαίωση ποσού
αυτόματης επιστροφής (claw back) και ποσού επιστροφής (rebate) του α΄ εξαμήνου 2015» (ανοικτή περίθαλψη) και κάθε
άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης. Η υπόθεση προσδιορίστηκε για εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου
Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 13ης-6-2018, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της
16ης- 1-2019, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 25ης-9-2019.
8. Στις 06-06-2016 κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του ΕΟΠΥΥ και ειδικώς κατά της υπ’ αρ. πρωτ.
286774/06-04-2016 πράξης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «Βεβαίωση ποσού
αυτόματης επιστροφής (claw back) και ποσού επιστροφής (rebate) του β΄ εξαμήνου 2015» και κάθε άλλης συναφούς πράξης
ή παράλειψης της Διοίκησης. Η υπόθεση προσδιορίστηκε για εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 13ης-6-2018, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 16ης-1-2019, οπότε και
αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 25ης-9-2019.
9. Στις 06-11-2017 κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του ΕΟΠΥΥ και ειδικώς κατά της υπ’ αρ. πρωτ.
392537/20-06-2017 πράξης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «Βεβαίωση ποσού
αυτόματης επιστροφής (claw back) Β΄ εξαμήνου 2016» και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης. Η
υπόθεση προσδιορίστηκε από το αρμόδιο τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τη δικάσιμο της 22ας-1-2020.
10. Στις 29-12-2017 κατατέθηκε αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

της εταιρείας με την επωνυμία

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του ΕΟΠΥΥ, που αφορά απαιτήσεις της
ενάγουσας εταιρείας κατά του εναγόμενου ΕΟΠΥΥ λόγω μη καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος, σύμφωνα με τους
όρους των μεταξύ των δύο μερών συμβάσεων για το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως και 31-12-2012. Η υπόθεση
προσδιορίστηκε από το αρμόδιο τμήμα του Διοικητικού Εφετείου

Αθηνών για τη δικάσιμο της 16ης-5-2019, οπότε

αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 13ης-2-2020.
11. Στις 07-05-2018 κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του ΕΟΠΥΥ και ειδικώς κατά της υπ’ αρ. πρωτ.
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454817/8-3-2018 πράξης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «Βεβαίωση ποσού
αυτόματης επιστροφής (claw back) Α' εξαμήνου 2017» και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.
Εκκρεμεί ο προσδιορισμός της υπόθεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
12. Στις 05-10-2018 κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του ΕΟΠΥΥ και ειδικώς κατά της υπ’ αρ. πρωτ.
496832/21-05-2018 πράξης του Αντιπροέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «Βεβαίωση
ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back) Β' εξαμήνου 2017», κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 477421/18-05-2018 πράξης του
Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (claw
back) Α' εξαμήνου 2017» και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης. Εκκρεμεί ο προσδιορισμός της
υπόθεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
»
β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) του Ν 2238/1994 άρθρο 84 και παράγραφο 1 του (ανέλεγκτες
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) του Ν 2859/2000 άρθρο 57 και παράγραφο 1 του του (ανέλεγκτες υποθέσεις ΦΠΑ
και γ) του Ν 2523/1997 άρθρο 9 και παράγραφο 5 του του (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το
δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2013 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018,
με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προ-βλέπουν 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 31/12/2013 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ο φορολογικός έλεγχος της κλειόμενης χρήσης 2018 διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4174/2013 του άρθρου 65α
και παράγραφο 1, από τους Νόμιμους Ελεγκτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σχετική
έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την έγκριση και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως 2018. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες
πρόνοιες και δεν αναμένεται με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της κλειόμενης χρήσης 2018 να προκύψουν
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικείες οικονομικές καταστάσεις.
32. Δεσμεύσεις
α) Δεσμεύσεις συντηρήσεων και αποπληρωμής χρηματοδοτικής μίσθωσης
Προς εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων εξόφλησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και συντηρήσεων μηχανημάτων από τη
συνδεδεμένη εταιρεία Meditron ΑΕ, έχουν εκδοθεί μεταχρονολογημένες συναλλαγματικές συνολικού ποσού €505.760,00.
Οι λήξεις των συναλλαγματικών έχουν ως εξής:
Υπόλοιπο
2019

115.160,00

2020

104.160,00

2021

104.160,00

2022

104.160,00

2023

78.120,00

Δεσμεύσεις συντηρήσεων και αποπληρωμής χρηματοδοτικής μίσθωσης

€

505.760,00
1
1

Οι εν λόγω συναλλαγματικές που λογιστικά απεικονίζονται ως ισόποση απαίτηση και υποχρέωση, έχουν συμψηφιστεί στην
οικονομική θέση της Εταιρείας. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λογιστική πολιτική συμψηφισμών βρίσκεται επί της
ανάλυσής τους στην παράγραφο «Χρηματοοικονομικά μέσα».
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β) Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις – η Εταιρεία ως μισθωτής
Η Εταιρεία α) κατά την 1/1/2016 είχε συνάψει σύμβαση σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση του κτιρίου της έδρας της, η
οποία λήγει στις 30/9/2027 και β) κατά την 1/11/2018 είχε συνάψει σύμβαση σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση κτιρίου
επί της Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη 361 στο Κερατσίνι, η οποία λήγει στις 31/10/2030.
Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων των μη ακυρώσιμων λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής:
31/12/2018

31/12/2017

Μέχρι 1 έτος

116.247,12

104.247,12

Μεταξύ 1 με 5 έτη

464.988,48

416.988,48

Πάνω από 5 έτη

472.926,70

495.173,82

Λειτουργικές μισθώσεις

€

1.054.162,30

€
1
1
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33. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία χαρακτηρίζει ως θυγατρικές και λοιπές συνδεδεμένες εκείνες που αντιστοιχούν στον Όμιλο και όχι στις Εταιρικές της καταστάσεις. Οι συναλλαγές με θυγατρικές και λοιπές
συνδεδεμένες του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2018
Πωλήσεις αγαθών
και υπηρεσιών
1

Αγορές αγαθών
και υπηρεσιών
1

1

31/12/2017

Απαιτήσεις
1

Πωλήσεις αγαθών
και υπηρεσιών

Υποχρεώσεις

1

1

1

1

1

Αγορές αγαθών
και υπηρεσιών
1

1

Απαιτήσεις
1

Υποχρεώσεις

1

1

1

1

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

—

—

341.399,29

—

—

—

334.458,32

—

DATA DESIGN ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

—

—

—

2.666,00

—

836,00

—

—

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ −
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.103,87

—

58.052,36

—

20.651,81

—

26.373,83

—

ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

67.147,82

—

152.356,81

829,74

89.558,31

—

85.208,99

4.023,86

—

—

603.823,05

—

—

—

583.823,05

—

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

86.421,76

—

301.757,11

—

—

—

6.835,35

—

EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

—

—

—

0,03

—

—

—

0,03

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

—

3.595,00

—

5.335,00

—

7.180,00

—

3.240,00

MEDITRON ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

—

49.600,00

—

10.999,97

—

92.900,00

56.719,23

103.253,25

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συναλλαγές με
συνδεδεμένες

€

184.673,45

€

53.195,00

€

1.457.388,62

€

19.830,74

1
1
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Τα ποσά των εσόδων και εξόδων συσσωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης
χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων φυσικών προσώπων, έχουν ως εξής:
31/12/2017

31/12/2018
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς θυγατρικές

€

184.673,45

€

110.210,12

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από θυγατρικές

€

—

€

836,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από λοιπές συνδεδεμένες

€

53.195,00

€

100.080,00

Απαιτήσεις από θυγατρικές

€

1.457.388,62

€

1.036.699,54

Απαιτήσεις από λοιπές συνδεδεμένες

€

—

€

56.719,23

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές

€

3.495,77

€

4.023,89

Υποχρεώσεις προς λοιπές συνδεδεμένες

€

16.334,97

€

106.493,25

Απαιτήσεις από Στελέχη και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

€

67.576,54

€

84.285,54

1
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34. Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς και πριν τη δημοσίευση αυτής της έκθεσης.
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω οικονομική έκθεση 88 σελίδων, η οποία αποτελείται από την έκθεση διαχείρισης διοικητικού
συμβουλίου, έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή και τις οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των
λογιστικών πολίτικων και επεξηγηματικών σημειώσεων τους (δεν επιμετρώνται η πρώτη, η προτελευταία, και η τελευταία
σελίδα που αποτελούνται από το εξώφυλλο, τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, και την ιστοσελίδα αντίστοιχα),
εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 29 Ιουλίου 2019, και τελεί υπό την έγκριση
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αντιπρόεδρος

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κωστιάδης Αθανάσιος

Ψωμιάδου Μαρία

Κούζας Κωνσταντίνος

ΑΔΤ ΑΝ-576114

ΑΔΤ ΑΙ-594876

ΑΔΤ ΑΜ-642368 – ΑΑ Α Τάξης 31353
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35. Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(δημοσιευμένα βάσει του ΚN 2190/1920 (Ν 4548/2018) και Ν 4308/2014 για που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση της οικονομικής κατάστασης της Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία.
Συνιστούμε επομένως στους αναγνώστες, πριν προβουν σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξουν στη διεύθυνση διαδικτύου όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας:
Διεύθυνση διαδικτύου:
Αριθμός ΓΕΜΗ:

Γρηγορίου Λαμπράκη 77, Νίκαια 184 54
www.ippokratis-medical.gr
044369807000

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

29 Ιουλίου 2019

Νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:

Μαρκάκης Σπυρίδων (ΑΜ ΣΟΕΛ: 13891)
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία
Ορκωτών Ελεγκτών (ΑΜ ΣΟΕΛ: 125)

Αρχές σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και σχετικές πληροφορίες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ και στρογγυλοποιημένα στα δύο δεκαδικά

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ και στρογγυλοποιημένα στα δύο δεκαδικά
31/12/2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α)

881.976,65
11.596,75
1.541.350,00
1.089.673,70
18.357,92
3.542.955,01

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (β)

48.042,86
884.779,65
535.380,23
1.468.202,74

1

620.439,91
13.167,24
623.423,26
702.478,35
275.244,78
2.234.753,54
1
1

29.734,73
991.966,83
707.576,18
1.729.277,74
1

€

5.011.157,75

€

3.964.031,28

1

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

31/12/2018

31/12/2017
1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις διερμηνείες που
εκδίδει η Επιτροπή Διερμηνειών ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και αναλυτικά αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί
ώστε να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της
Εταιρείας της κλειόμενης χρήσης. Δεν υπήρξαν τέτοιου είδους ουσιώδεις
ανακατατάξεις, αλλαγές στον χειρισμό κονδυλίων ή των λογιστικών αρχών.

Χρυσάγης Ιωάννης – Πρόεδρος
Κωστιάδης Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος
Ψωμιάδου Μαρία – Διευθύνουσα Σύμβουλος
Λιακουνάκος Νικόλαος – Μέλος
Νικήτας Ιωάννης – Μέλος

1
1

2.451.034,26
315.264,96
525.257,21
3.291.556,43

2.451.034,26
315.264,96
(278.751,42)
2.487.547,80

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα
Έσοδα / (Έξοδα) επενδύσεων – καθαρό
Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων (α)

31/12/2017

2.478.247,32
(1.487.449,61)
990.797,71
(55.659,86)
(809.979,22)
—
(26.889,25)
98.269,38
917.926,74
(30.300,62)
985.895,50
(182.988,07)
802.907,43

2.633.540,95
(1.478.765,35)
1.154.775,60
(51.507,32)
(697.100,25)
41.077,09
(14.863,74)
432.381,38
—
(25.656,04)
406.725,34
237.467,83
644.193,17

1

Λοιπά συνολικά αποτελέσματα:
Αναλογιστικά έσοδα / (έξοδα)
Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών εσόδων / (εξόδων)
Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα μετά φόρων (β)

1

—
1.101,20
1.101,20
1.101,20

(10.776,94)
3.125,31
(7.651,63)
(7.651,63)
1

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα (α) + (β)

€

804.008,63

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή

€

4,81

€

636.541,54

€

3,86

1

1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις παροχών προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (β)

1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟY EBITDA

1

193.803,93
—
—
127.433,96
321.237,89

182.872,22
75.000,00
45.138,68
—
303.010,90
1

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιποί φόροι και τέλη
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (γ)

1.185.569,92
180.543,65
32.249,86
1.398.363,43

Σύνολο υποχρεώσεων (β) + (γ)

1.719.601,32

1

993.445,38
150.004,55
30.022,65
1.173.472,58
1

1.476.483,48

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ και στρογγυλοποιημένα στα δύο δεκαδικά
31/12/2018
Λειτουργικά αποτελέσματα
Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Έξοδα / (Έσοδα) συνολικών προβλέψεων (εξαιρουμένων επενδύσεων και παγίων) – καθαρό
Ζημιές διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων
Ζημιές / (Κέρδη) εκποιήσεων παγίων – καθαρό
Έξοδα / (Έσοδα) συναλλαγματικών διαφορών – καθαρό
Ζημιές προστίμων και προσαυξήσεων
Λοιπά μη επαναλαμβανόμενα και ειδικά έξοδα / (έσοδα) – καθαρό
Προσαρμοσμένο EBITDA

31/12/2017

98.269,38

432.381,38
1

€

176.874,05
19.092,82
—
3.891,97
15,03
102,40
14.718,74
312.964,39

€

159.277,95
(1.336.013,48)
1.309.183,90
4.673,84
—
—
(2.407,92)
567.095,67

1

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) + (γ)

€

5.011.157,75

€

3.964.031,28

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ και στρογγυλοποιημένα στα δύο δεκαδικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

31/12/2018

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ και στρογγυλοποιημένα στα δύο δεκαδικά
31/12/2018
Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσης

€

31/12/2017

2.487.547,80
804.008,63
3.291.556,43

€

1.851.006,25
636.541,54
2.487.547,80

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ και στρογγυλοποιημένα στα δύο δεκαδικά
1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση ανήλθε σε 42 άτομα (από αυτά 0 ήταν ημερομίσθιοι)
έναντι 39 άτομα (από αυτά 0 ήταν ημερομίσθιοι) της προηγούμενης χρήσης.
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που η επίδρασή τους
να μην έχει ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρείας.
3. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει τον εξής πίνακα λοιπών προβλέψεων:
31/12/2018

31/12/2017

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Έξοδα / (Έσοδα) συνολικών προβλέψεων (εξαιρουμένων επενδύσεων και παγίων) – καθαρό
Ζημιές διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων
Ζημιές / (Κέρδη) εκποιήσεων παγίων – καθαρό
Έξοδα / (Έσοδα) προβλέψεων υποτιμήσεων επενδύσεων – καθαρό
Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις:
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων
(–)
Μείωση / (Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων
(–)
Αύξηση / (Μείωση) λοιπων μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Αύξηση / (Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων
Αύξηση / (Μείωση) λοιπών μεταβολών
Μεικτές εισροές / (εκροές) από λειτουργία
Τόκοι καταβεβλημένοι
Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

€

—
—

75.000,00
75.000,00

4. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων συσσωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως ακολούθως:
31/12/2018

31/12/2017
1

€
€
€
€
€
€
€
€

184.673,45
—
53.195,00
1.457.388,62
—
3.495,77
16.334,97
67.576,54

159.277,95
(1.336.013,48)
1.309.183,90
4.673,84
—
25.656,04

1

(18.308,13)
(153.433,93)
99.026,07
(45.138,68)
192.124,54
(14.108,04)
358.290,05
(13.782,11)
344.507,94

48,21
723,93
(200.736,50)
(33.851,73)
(41.746,11)
(16.384,95)
277.556,44
(9.811,36)
267.745,08

1

€

0
0

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς θυγατρικές
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από θυγατρικές
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από λοιπές συνδεδεμένες
Απαιτήσεις από θυγατρικές
Απαιτήσεις από λοιπές συνδεδεμένες
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές
Υποχρεώσεις προς λοιπές συνδεδεμένες
Απαιτήσεις από Στελέχη και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

406.725,34
1

176.874,05
19.092,82
—
3.891,97
(917.926,74)
30.300,62

1

Φόροι ανέλεγκτων χρήσεων
Λοιπές προβλέψεις

31/12/2017
1

985.895,50

€
€
€
€
€
€
€
€

110.210,12
836,00
100.080,00
1.036.699,54
56.719,23
4.023,89
106.493,25
84.285,54

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές παγίων
Εισπράξεις εκποιήσεων παγίων
Αποκτήσεις επενδύσεων
Χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με συνδεδεμένες – καθαρό
Τόκοι εισπραγμένοι
Καθαρές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

1

(271.768,02)
(3.891,97)
—
(233.761,42)
65,97
(509.355,44)

(+)

(87.590,79)
6.080,00
(181.000,00)
446,07
183,02
(261.881,70)

1

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις ομολογιακών και τραπεζικών
Εξοφλήσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Καθαρές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

1

—
(7.348,45)
(7.348,45)

(52.820,08)
—
(52.820,08)

1

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

29 Ιουλίου 2019, Νίκαια
Αντιπρόεδρος

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών

Κωστιάδης Αθανάσιος
ΑΔΤ ΑΝ-576114

Ψωμιάδου Μαρία
ΑΔΤ ΑΙ-594876

Κούζας Κωνσταντίνος
ΑΔΤ ΑΜ-642368 – ΑΑ Α Τάξης 31353

Σελίδα 89 από 89

€

(172.195,95)
707.576,18
535.380,23

€

(46.956,70)
754.532,88
707.576,18

www.ippokratis-medical.gr

