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ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε.» 

 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

για τη χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 

Υποβάλλουμε  στην κρίση σας τις ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015, 

κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και άλλες σχετικές 

διατάξεις. 

Στην παρούσα έκθεση όλες οι επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω 

νομοθετικό πλαίσιο, απεικονίζουν με τρόπο αληθή, όλες τις σχετικές και αναγκαίες κατά το νόμο πληροφορίες, 

προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

 

Α. Εξέλιξη και επιδόσεις χρήσης 2015. 

 
Το 2015 ήταν μια χρονιά με έντονη οικονομική αστάθεια, ως συνέπεια της πολιτικής αβεβαιότητας και της 

εφαρμογής των capitals controls, κυρίως από το καλοκαίρι και μετά, αφού στους περισσότερους Κλάδους 

παρατηρήθηκε συρρίκνωση των οικονομικών τους μεγεθών.  

Ο Κλάδος της Ιδιωτικής Υγείας επηρεάστηκε και αυτός με τη σειρά του από την ύφεση της Ελληνικής 

Οικονομίας κυρίως λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ σε 23% από 13%. 

Η Διοίκηση της εταιρείας, σταθμίζοντας περαιτέρω τις οικονομικές συνθήκες της χώρας οι οποίες προφανώς 

επηρεάζουν άμεσα και τον χώρο της υγείας, συνθήκες που συνεχίζουν να παρουσιάζουν σχετική αστάθεια και 

δυσμένεια, έθεσε για το 2015 ως κύριο στόχο την διατήρηση και την επαύξηση του αριθμού των ιδιωτών 

πελατών στην περίθαλψη και αποκατάσταση. 

Η πιστή εφαρμογή των σχεδίων της Διοίκησης για διαρκή βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων 

υπηρεσιών καθώς και η ορθολογικότερη διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, είχαν ως αποτέλεσμα να 

περιορισθούν σημαντικά οι επιπτώσεις της κρίσης.  

Τα έσοδα της χρήσης έχουν επηρεαστεί από τις αυξημένες προβλέψεις για rebate και clawback του άρθρου 

100 παρ.5 του Ν.4172/2013. Πιο συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί 

επακριβώς το ύψος των περικοπών του 2015, η Διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε σχηματισμό 
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μεγαλύτερων προβλέψεων στο 2015 σε σχέση με το 2014 μειώνοντας τον Κύκλο εργασιών και τα Ίδια 

Κεφάλαιά τους κατά € 1,751 εκατ. 

Η εταιρεία ως μέλος του Ομίλου ΙΑΣΩ και του Σ.Ε.Κ. έχει προβεί σε νομικές ενέργειες και έχει εκφράσει τις 

διαφωνίες και τις επιφυλάξεις της στους αρμόδιους φορείς, αλλά και σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αναφορικά με τις περικοπές των μηχανισμών claw back και rebate. Εκτός από τις μέχρι σήμερα νομικές 

προσφυγές, θα συμμετάσχει και σε όποια άλλη συλλογική προσφυγή του Σ.Ε.Κ.  

 

Κατά την χρήση του 2015, η κίνηση των ασθενών (εισαγωγές, εξιτήρια), έναντι των αντιστοίχων του 2014 έχει 

ως εξής: 

Είδος κίνησης Έτος 2015 Έτος 2014 

Εισαγωγές ασθενών 460 1.102 

Εξιτήρια ασθενών 431 1.112 

Ημέρες νοσηλείας 16.926 33.248 

Θεραπείες εξωτερικών ασθενών 11.165 16.358 

 

 

Η μείωση που παρατηρείται στις εισαγωγές των ασθενών οφείλεται κυρίως στη διακοπή της συνεργασίας με 

την Πρεσβεία της Λιβύης από τα μέσα του Β’ εξαμήνου 2014. 

Στο δυσμενές γενικό  οικονομικό περιβάλλον η  εταιρεία αντιμετώπισε  τα προβλήματα του κλάδου, κυρίως 

ρευστότητας, από την καθυστέρηση εξόφλησης υποχρεώσεων του δημοσίου. Στις Συνθήκες αυτές ήταν 

καθοριστική η συμβολή  και  συνεργασία με τον  Όμιλο ΙΑΣΩ ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα οικονομικά με 

ταμειακές διευκολύνσεις στην αποπληρωμή τρεχόντων υποχρεώσεων, αλλά και με τη διοικητική συνδρομή 

του στις προσπάθειες ανασυγκρότησης της εταιρείας και αντιμετώπισης σοβαρών θεμάτων. Η Διοίκηση 

συνέχισε τις προσπάθειές της στην αναδιάρθρωση των δομών της  εταιρείας,  τον περιορισμό του κόστους 

λειτουργίας, την ανάπτυξη προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και την αναβάθμιση της 

δημόσιας εικόνας της δια της προβολής στα ΜΜΕ και διαδίκτυο.  

Επίσης η Διοίκηση της εταιρείας έκανε γνωστό ότι υπάρχει μια αρχική συμφωνία με τους ομολογιούχους 

δανειστές Ε.Τ.Ε. Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε. για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής 

ορισμένων δόσεων η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τετραμήνου του 2016. 

Β. Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιρείας  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας  για τη χρήση 2015 μειώθηκε  σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2014 και 

ανήλθε σε € 3.533.637,32 έναντι € 8.144.071,17.  Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € - 1,57 εκατ. έναντι € 0,11 εκατ. 

της αντίστοιχης χρήσης του 2014. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται κάποιοι από τους κυριότερους οικονομικούς δείκτες της εταιρείας: 
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31/12/2015 

 
31/12/2014 

      
Πάγιο ενεργητικό 30.664.186,86 65,62% 

 
31.858.861,45 64,66% 

Σύνολο ενεργητικού 46.730.807,27 
  

49.272.798,99 
 

      

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε πάγιο ενεργητικό. 

      
Σύνολο υποχρεώσεων 35.134.040,71 75,18% 

 
33.063.392,56 67,10% 

Σύνολο παθητικού 46.730.807,27 
  

49.272.798,99 
 

      

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

      
Κυκλοφορούν ενεργητικό 16.066.620,41 48,55% 

 
17.413.937,54 55,68% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 33.091.033,37 
  

31.274.183,67 
 

      

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

      
Μικτά αποτελέσματα -1.936.110,23 -54,79% 

 
349.015,49 4,29% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & 

υπηρεσιών 
3.533.637,32 

  
8.144.071,17 

 

      
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των 

πωλήσεων της εταιρείας. 

      
Ξένα κεφάλαια 35.134.040,71 302,96% 

 
33.063.392,56 203,98% 

Ίδια κεφάλαια 11.596.766,56 
  

16.209.406,42 
 

 

Γ. Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2015 

 

 Η εταιρεία μετά τη διάκριση ως “Best Hospitals Worldwide” για το 2014, συστήνεται από το Diplomatic 

Council, ως “Best Hospitals Worldwide” και για το 2015. Η αναγνώριση αυτή έρχεται σε συνέχεια των 

Πιστοποιήσεων της εταιρείας κατά TEMOS International με έδρα τη Γερμανία για τον Ιατρικό 

Τουρισμό και TUV Nord (TUV Hellas) κατά ISO 9001:2008, για το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων 

υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδομές του. Η εταιρεία παρέχει ένα εξαιρετικό επίπεδο 

περίθαλψης στους ασθενείς, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες της, μέσω της υιοθέτησης των πιο 

προηγμένων ιατρικών πρακτικών παγκοσμίως, της συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του 

ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, αλλά και μέσω επενδύσεων σε ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό αιχμής. 
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 Με τον Ν.4334/16-7-2015, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 26% σε 29% για 

εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2015. Λόγω της μεταβολής αυτής, η εταιρεία προσάρμοσε τις 

φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις με αποτέλεσμα την αύξηση των αναβαλλόμενων 

φορολογικών υποχρεώσεων κατά περίπου € 0,228 εκατ. Επίσης αυξάνεται από 80% σε 100% το 

ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για 

τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2015 και μετά.  

 Με τον ίδιο ως άνω νόμο, ο συντελεστής Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών κλειστής νοσηλείας, 

αυξήθηκε από 13% σε 23%.  

 Με τη νέα νομοθεσία παρατάθηκε για τρία ακόμα χρόνια (2016-2018) το καθεστώς claw back και 

rebate των συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που σημαίνει ότι θα συνεχίσει και την επόμενη τριετία η 

επίδραση των περικοπών αυτών στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Επιπρόσθετα, με το άρθρο 26 

της υπ’ αριθμ.184/Α/30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δόθηκε παράταση της ισχύος 

των συμβάσεων όλων των παρόχων υγείας έως την 30/6/2016.  

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, και τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, 

αναμένεται στο επόμενο διάστημα να εκπονηθεί σχέδιο σύμβασης επί του οποίου θα κληθούν οι 

πάροχοι να εκφράσουν τις απόψεις τους αλλά και να αποδεχθούν ή όχι τους όρους της νέας 

σύμβασης. Η εταιρεία ως μέλος του ομίλου ΙΑΣΩ, λειτουργώντας στο πλαίσιο του Σ.Ε.Κ., θα εξετάσει 

το νέο σχέδιο και θα αποφασίσει σχετικά.  

 

Δ. Προοπτικές – Εξέλιξη δραστηριοτήτων στο 2016 

 
Πάγια πολιτική της Διοίκησης της εταιρείας είναι να μην ανακοινώνονται – δημοσιεύονται τα επιχειρηματικά 

σχέδια και οι προβλέψεις παρά μόνο όταν υπογράφονται συγκεκριμένες συμβάσεις – συμφωνίες ή όταν 

λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις από τα Δ.Σ. για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών πλάνων. 

Η χρήση 2015 κατέγραψε επιδόσεις οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, από τις 

πιο δύσκολες των τελευταίων δεκαετιών, με την ύφεση της Ελληνικής οικονομίας να διευρύνεται εξαιτίας των 

μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω της αύξησης της έμμεσης 

φορολογίας, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στην χρηματοδότηση καταναλωτών και επιχειρήσεων εκ 

μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση των ιδιωτικών ασφαλιστικών 

εταιρειών αλλά και τα έντονα προβλήματα ρευστότητας των δημοσίων ασφαλιστικών φορέων. 

Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στον κλάδο που δραστηριοποιείται  και 

προβαίνει στη λήψη μέτρων αναπροσαρμόζοντας συνεχώς τη στρατηγική της με απώτερο σκοπό την ωφέλεια 

του κοινωνικού συνόλου και των μετόχων της. 

Στη δύσκολη και αβέβαιη κοινωνική και οικονομική συγκυρία, η Διοίκηση της εταιρείας κινείται με προσήλωση 

στους στόχους και δίνει καθημερινή μάχη για την υλοποίησή τους. Το επιχειρηματικό πρότυπο της εταιρείας 

βασίζεται στη δύναμη των ιατρών, στις σχέσεις με τους πελάτες και το ηθικό του προσωπικού, αναμένεται και 

στο επόμενο έτος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και να εκπληρώσει τους στόχους που είναι:  
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Ι. Διεύρυνση του ιδιωτικού πελατολογίου, εντονότερη προώθηση θεραπευτικών υπηρεσιών με χρήση 

προηγμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συνεχή προσπάθεια προσέλκυσης και αύξησης  του αριθμού 

των εξωτερικών ασθενών,  προσέλκυση ασθενών από άλλες χώρες μέσω προγραμμάτων ιατρικού 

τουρισμού, καθώς και η εφαρμογή καινοτόμων – πρωτοποριακών θεραπευτικών πρωτοκόλλων. 

ΙΙ. Εσωτερική αναδιοργάνωση των τμημάτων της  εταιρείας  με στόχο την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών 

προς τους ασθενείς μας, μέσω συνεργασιών με ιατρούς φυσικής ιατρικής. 

ΙΙΙ. Αύξηση του κύκλου εργασιών  με την αύξηση του αριθμού νοσηλείας και αποκατάστασης  ιδιωτών 

ασθενών καθώς και η περαιτέρω αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών/ασθενών με την βελτίωση 

του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών.  

ΙV. Διεύρυνση συνεργασιών με  επιστήμονες ιατρούς και νοσηλευτικές μονάδες του χώρου 

V. Προσπάθεια μείωσης κόστους λειτουργίας των διαφόρων τμημάτων με αναδιοργάνωση των υπηρεσιών  

της εταιρείας. 

Η εταιρεία λόγω της σύμβασης συνεργασίας που έχει με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έχει ήδη προβεί σε ενέργειες 

μετακύλισης μέρους του καταχωρηθέντος ως πρόβλεψη επί των οικονομικών καταστάσεων κόστους claw 

back και rebate, σε τρίτους.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε το έντονο ενδιαφέρον της Διοίκησης για την ανάπτυξη του 

ιατρικού τουρισμού, στους τομείς της αποκατάστασης, καθώς με τον τρόπο αυτό μπορεί να διευρυνθεί 

σημαντικά η πελατειακή βάση της εταιρείας. 

 

Ε. Παράγοντες κινδύνου – αβεβαιότητες 

 

Η πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες και τις εξελίξεις τόσο στο χώρο της 

Ελληνικής επικράτειας όσο και διεθνώς. Στόχος είναι να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι 

οποίες μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η Εταιρεία χάρη 

στο εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό τους, τον άρτιο κτιριακό και ιατρικό 

εξοπλισμό τους και την συνδρομή κορυφαίων ιατρών-συνεργατών όλων των ειδικοτήτων, καταφέρνουν να 

διατηρούνται ανταγωνιστικοί και να περιορίζουν τους κινδύνους. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η εταιρεία δεν είναι σημαντικός δεδομένου ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των πωλήσεων της είναι προς το Δημόσιο (κυρίως προς τον Ε.Ο.Π.Π.Υ.). Πιθανός πιστωτικός κίνδυνος 

αφορά ιδιαιτέρως αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. Θα πρέπει να 

επισημανθεί όσον αφορά τις υπολειπόμενες απαιτήσεις μέχρι 30/09/2011 από τα Ασφαλιστικά Ταμεία που 

πλέον έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4038/2012 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/2013 και της υπ’ αρίθμ. Κ.Υ.Α. 

18579/19.2.2013 η οποία τροποποίησε την υπ’ αρίθμ. Κ.Υ.Α. 9425/2013, θα εισπραχθούν μετά τον 

υπολογισμό έκπτωσης 8% επ’ αυτών εντός του 2016. Η εταιρεία εκτιμά ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο μη 

εξυπηρέτησης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο 

η αβεβαιότητα που εντοπίζεται στο χρόνο αποπληρωμής και την ενδεχόμενη επιβολή μονομερών περικοπών 
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στην απόδοση νοσηλείων από τον εκάστοτε Ασφαλιστικό φορέα. 

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει κοινοποιήσει στην εταιρεία τα ποσά του rebate και claw back συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. που αφορούν τη χρήση 2013, το Α’ και Β’ Εξάμηνο του 2014 καθώς και το Ά Εξάμηνο του 2015 

συνολικού ύψους περίπου € 3,316 εκατ. 

Η εταιρεία δεν έχει αποδεχθεί τις πράξεις που έχουν κοινοποιηθεί για τις παραπάνω χρήσεις και έχει 

προσφύγει κατά αυτών ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ως μέλος του ομίλου ΙΑΣΩ και του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (Σ.Ε.Κ.) σε 

συνεργασία με άλλες εταιρείες του κλάδου, δεν έχει αποδεχθεί τις πράξεις που έχουν κοινοποιηθεί για τις  

Τέλος για τις απαιτήσεις από Ιδιώτες αλλοδαπής υπηκοότητας (Λίβυοι πολίτες)  που ανέρχονται την 

31.12.2015 σε € 12,563 εκ. και φέρεται υπεύθυνη η Πρεσβεία της Λιβύης υφίστανται από προηγούμενη χρήση 

μικρή πρόβλεψη αξίας 0,234 εκ. προς κάλυψη ενδεχόμενων απωλειών. Η εταιρεία είναι σε διαρκή επικοινωνία 

με την οφειλέτιδα Πρεσβεία και αισιοδοξεί για τη ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων σε βραχύ διάστημα 

λαμβανομένης υπόψη της διακοπής της συνεργασίας από το Σεπτέμβριο του 2014.Σε κάθε περίπτωση η 

εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η απώλεια δε θα υπερβεί το 30% της συνολικής απαίτησης. 

Η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις Ομολογιακών Δανείων όπου εκτός των άλλων περιγράφονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις καταγγελίας των εκ μέρους των Ομολογιούχων Δανειστών. Στην περίπτωση που η 

Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις ή να πληροί συγκεκριμένους 

ετήσιους χρηματοοικονομικούς δείκτες, οι ομολογιούχοι δανειστές στα πλαίσια άσκησης των δικαιωμάτων 

τους έχουν την δυνατότητα μονομερούς καταγγελίας της Δανειακής Σύμβασης και το σύνολο των Ομολογιών 

που δεν έχουν εξοφληθεί, να καταστούν ληξιπρόθεσμες και αμέσως απαιτητές πριν την τακτή λήξη τους στην 

αμέσως επόμενη διαχειριστική χρήση. Δεν υπήρξε από τους Ομολογιούχους, στα πλαίσια σχετικού όρου των 

συμβάσεων, έγγραφή καταγγελία να καταστούν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά τα εν λόγω δάνεια. Η Διοίκηση 

της εταιρείας έκανε γνωστό ότι υπάρχει μια αρχική συμφωνία με τους ομολογιούχους δανειστές Ε.Τ.Ε. Α.Ε. 

και ALPHA BANK Α.Ε. για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής ορισμένων δόσεων η 

οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τετραμήνου του 2016. Λόγω της μη ύπαρξης οριστικής 

συμφωνίας, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των ομολογιακών δανείων της εταιρείας εμφανίζεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της συνολικής 

διαχείρισης κινδύνων. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από 

καταθέσεις σε τράπεζες και λογαριασμούς εισπρακτέους. Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της 

ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται με το συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων, εγκεκριμένων τραπεζικών 

πιστώσεων και αυστηρή παρακολούθηση των ταμειακών ροών. 
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Κίνδυνοι και αβεβαιότητες λόγω της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) και της 

νέας δανειακής σύμβασης της χώρας  
 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28/6/2015, οι Ελληνικές Τράπεζες τέθηκαν σε αργία ενώ 

ταυτόχρονα επιβλήθηκαν περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών, οι οποίοι ισχύουν μέχρι σήμερα και εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν για σημαντικό 

χρονικό διάστημα, εξαρτώμενο από την οικονομική πορεία της χώρας και τις γενικότερες διεθνείς εξελίξεις. 

Επίσης, εντός του Ιουλίου του 2015 ψηφίστηκαν οι Νόμοι 4334/16.07.2015 και 4336/14.8.2015 από την 

Ελληνική Βουλή που αφορούν στο τρίτο πρόγραμμα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.  

Οι ανωτέρω εξελίξεις σε συνδυασμό με τους εφαρμοστικούς νόμους που ψηφίσθηκαν εντός του δευτέρου 

εξαμήνου του 2015, εκτιμάται ότι θα έχουν επιπτώσεις στην οικονομική πορεία της Εταιρείας και πιο 

συγκεκριμένα η αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας από 13% σε 23%, έχει 

οδηγήσει σε μείωση των εσόδων λόγω της μετακύλισής του στους πελάτες - ασθενείς της εταιρείας και σε 

περαιτέρω μείωση των εσόδων δεδομένου ότι οι συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προβλέπουν κλειστό – 

σταθερό ταμιακό προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του 2018 και για το σύνολο των μονάδων υγείας της χώρας. 

Σημαντικό επίσης θέμα που ενδεχομένως οδηγήσει σε δυσμενείς συνέπειες κυρίως στην ρευστότητα της 

εταιρείας, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοσθεί ο νέος τρόπος είσπραξης του Φ.Π.Α. από το Δημόσιο.  

Η Διοίκηση παρακολουθεί όλα τα παραπάνω, αξιολογεί σε συνεχή βάση την εξειδίκευση των μέτρων από την 

εφαρμογή του νέου προγράμματος ώστε να επανακαθορίσει τις πολιτικές της, ιδίως δε όταν διακριβώσει ότι 

υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις από αυτά. 

 
ΣΤ. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Η εταιρεία έχει αναπτύξει δραστηριότητα έρευνας στα πλαίσια του προγράμματος «κατ΄οίκον αποκατάστασης 

μέσω τηλεματικής παρακολούθησης ζωτικών σημείων με στόχο τη μείωση της συχνότητας παρόξυνσης της 

ΧΑΠ» - TELECARE - ΕΣΠΑ  2007- 2013, σε συνεργασία με τη Γενική γραμματεία  έρευνας και τεχνολογίας. 

Στο πρόγραμμα αυτό εκτός του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ και άλλων, συμμετέχει ως ερευνητικός φορέας το τμήμα 

επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 

πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2015. 

 
Ζ. Υποκαταστήματα της εταιρείας 

 
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.   

 
Η. Ακίνητα της εταιρείας 

 

Η εταιρεία κατέχει ακίνητα (οικόπεδα, κτίρια)  τα οποία εμφανίζει στην εύλογη αξία.  
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Τα ακίνητα της εταιρείας κατά την 31.12.2015 εμφανίζονταν στις κατωτέρω αξίες: 

  ΕΥΛΟΓΗ   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΥΛΟΓΗ   

  ΑΞΙΑ 31-12-2014 2015 ΑΞΙΑ 31-12-2015 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 10.750.702,00 0,00 10.750.702,00 

ΚΤΙΡΙΑ 19.079.900,00 -452.488,00 18.627.412,00 

 

Θ. Λοιπές πληροφορίες 

 

Το ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας καθώς και τα στοιχεία των αποτελεσμάτων αναφέρονται με κάθε 

λεπτομέρεια στην υπό δημοσίευση Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, στην Κατάσταση  Οικονομικής 

θέσης, στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών και στις Σημειώσεις 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων της  31.12.2015. 

Μετά την ανωτέρω παρουσίαση των πεπραγμένων παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις κατά νόμο 

προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015. 

Κορωπί,  14/3/2016 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 

& ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 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. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση 

τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 

έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 

απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται και απαιτήσεις 

σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 13.600.000,00 περίπου για τις 

οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους 

των απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρεία, για τις 
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απαιτήσεις αυτές, πρόβλεψη ποσού ευρώ 927.000,00 περίπου υπολείπεται κατά ευρώ 3.500.000,00 του 

ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί, με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων, τα αποτελέσματα χρήσης και 

τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 3.500.000,00. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για 

Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων, η οποία αναφέρει ότι στις 

31 Δεκεμβρίου 2015, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τη 

συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων και ότι τα μακροπρόθεσμα δάνεια 

καταχωρήθηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, λόγω μη επίτευξης των οριζόμενων στις δανειακές 

συμβάσεις οικονομικών δεικτών. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την 

αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού της. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη 

ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρίας να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων 
από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 
 
 
 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΠΟΛΥΖΟΣ 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14491 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

Ποσά εκφρασμένα σε  € Σημ. 
1/1/2015-

31/12/2015  
1/1/2014-

31/12/2014 

Πωλήσεις 
 

3.533.637,32 
 8.144.071,17 

Μείον: Κόστος πωλήσεων 
 

-5.469.747,55 
 -7.795.055,68 

Μικτό κέρδος 
 

-1.936.110,23 
 349.015,49 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 4 186.240,45 
 208.632,21 

  
-1.749.869,78 

 557.647,70 

    
 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5 -668.640,61 

 -823.322,29 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6 -175.066,55 
 -469.809,90 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 7 -181.842,61 
 -366.934,05 

Λειτουργικά αποτελέσματα 
 

-2.775.419,55 
 -1.102.418,54 

Κόστος χρηματοδότησης 8 -1.119.807,17 
 -1.180.297,73 

Αποτελέσματα προ φόρων 
 

-3.895.226,72 
 -2.282.716,27 

Φόρος εισοδήματος - τρέχων 9,25 -429.470,68 
 429.470,68 

Φόρος εισοδήματος - αναβαλλόμενος 9 -35.185,44 
 -472.966,21 

Αποτελέσματα μετά φόρων (Α) 
 

-4.359.882,84 
 -2.326.211,80 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
   

 Που δεν κατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 
   

 Κέρδη/Ζημίες επανεκτίμησης ακινήτων 
 

0,00 
 -1.695.417,41 

Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 21 -4.115,23 
 -15.196,00 

Φόρος εισοδήματος στοιχείων λοιπών συνολικών εσόδων 
 

1.193,42 
 444.759,48 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 
 

-2.921,81 
 -1.265.853,93 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 
 

-4.362.804,65 
 -3.592.065,73 

    
 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 26 -0,2206  -0,1177 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 27 0,00  0,00 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών , επενδυτικών  
   

 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBIDTA) 
 -1.572.209,83  110.609,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε  € 
    ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημ. 31/12/2015 

 
31/12/2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
    Ενσώματες ακινητοποιήσεις 10 30.638.160,90 

 
31.832.008,34 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 11 3.525,96 
 

4.353,11 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 13 22.500,00 
 

22.500,00 

  
30.664.186,86 

 
31.858.861,45 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
    Αποθέματα 14 96.142,65 

 
129.843,50 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 15 15.879.973,33 
 

17.033.417,68 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 16 90.504,43 
 

250.676,36 

  
16.066.620,41 

 
17.413.937,54 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

46.730.807,27 
 

49.272.798,99 

     ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
    Κεφάλαιο και αποθεματικά 
    Μετοχικό κεφάλαιο 17 10.870.602,05 

 
10.870.602,05 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 17 2,00 
 

2,00 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 18 5.215.677,01 
 

5.465.512,22 

Λοιπά αποθεματικά 19 173.118,70 
 

173.118,70 

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο 
 

-4.662.633,20 
 

-299.828,55 

  
11.596.766,56 

 
16.209.406,42 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    Δάνεια 20 0,00 

 
0,00 

Δικαιώματα εργαζομένων 21 107.679,54 
 

103.655,51 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9 1.935.327,80 
 

1.652.485,57 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
 

0,00 
 

33.067,82 

  
2.043.007,34 

 
1.789.208,90 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22 12.110.733,93 

 
10.068.166,23 

Δάνεια 24 20.980.299,44 
 

21.151.280,33 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 9,25 0,00 
 

54.737,11 

  
33.091.033,37 

 
31.274.183,67 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

35.134.040,71 
 

33.063.392,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

46.730.807,27 
 

49.272.798,99 

 

 

 

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ποσά σε € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 1.1.2014 10.870.602,05 2,00 6.720.121,11 23.843,28 2.186.903,71 19.801.472,15 

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2014 
      - Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 0,00 0,00 0,00 149.275,42 -149.275,42 0,00 

- Αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων - οικοπέδων 0,00 0,00 -1.254.608,89 0,00 0,00 -1.254.608,89 

- Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.245,04 -11.245,04 

- Αποτέλεσμα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.326.211,80 -2.326.211,80 

Υπόλοιπα 31.12.2014 10.870.602,05 2,00 5.465.512,22 173.118,70 -299.828,55 16.209.406,42 

       Υπόλοιπα 1.1.2015 10.870.602,05 2,00 5.465.512,22 173.118,70 -299.828,55 16.209.406,42 

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2015 
      - Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων - οικοπέδων 0,00 0,00 -249.835,21 0,00 0,00 -249.835,21 

- Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.921,81 -2.921,81 

- Αποτέλεσμα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.359.882,84 -4.359.882,84 

Υπόλοιπα 31.12.2015 10.870.602,05 2,00 5.215.677,01 173.118,70 -4.662.633,20 11.596.766,56 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Ποσά εκφρασμένα σε  € 
    

Έμμεση μέθοδος 
 

1/1/2015-
31/12/2015 

 

1/1/2014-
31/12/2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
    Αποτελέσματα προ φόρων 
 

-3.895.226,72 
 

-2.282.716,27 

Πλέον / μείον προσαρμογές για : 
    Αποσβέσεις  
 

1.203.209,72 
 

1.213.027,69 

Προβλέψεις 
 

998.032,27 
 

-1.232.346,40 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 
 

377,16 
 

-15.466,29 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  
 

1.119.858,14 
 

1.180.568,02 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες : 

    Μείωση /(αύξηση ) αποθεμάτων 
 

33.700,85 
 

-4.193,06 

Μείωση /(αύξηση )  απαιτήσεων 
 

122.253,06 
 

-9.214,47 

Μείωση /(αύξηση )  λοιπών λογαριασμών ενεργητικού 
 

0,00 
 

-1.000,00 

(Μείωση) /αύξηση  υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 
 

1.367.032,78 
 

4.633.990,53 

Μείον : 
    Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
 

-444.323,22 
 

-1.067.415,14 

Καταβλημένοι φόροι 
 

-485.192,79 
 

-1.152.431,13 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 
 

19.721,25 
 

1.262.803,48 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
    Απόκτηση (Πώληση) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 
 

0,00 
 

0,00 

Αγορά ενσωμάτων και άϋλων παγίων στοιχείων  
 

-8.963,26 
 

-43.042,79 

Τόκοι εισπραχθέντες 
 

50,97 
 

270,29 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές  δραστηριότητες ( β ) 
 

-8.912,29 
 

-42.772,50 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
    Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
 

0,00 
 

0,00 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
 

0,00 
 

0,00 

Αποπληρωμή δανείων 
 

-170.980,89 
 

-1.021.152,44 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια) 
 

0,00 
 

-14.357,02 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από χρηματοδοτικές  δραστηριότητες ( γ ) 
 

-170.980,89 
 

-1.035.509,46 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ) 
 

-160.171,93 
 

184.521,52 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 
 

250.676,36 
 

66.154,84 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 
 

90.504,43 
 

250.676,36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων  
 

1. Σύσταση και δραστηριότητες 

1.1. Γενικές πληροφορίες 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις συμμετέχουν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου 

ΙΑΣΩ. 

Η Εταιρία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΑΕ» ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα και εδρεύει στην Ελλάδα, Νομός Αττικής, Δήμος 

Κρωπίας οδός Πευκών και Πεισιστράτους. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει 

από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή 

άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η λειτουργία της άρχισε το έτος 2007. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2015 έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας την 

14.3.2016 και υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

    
1.2. Αντικείμενο δραστηριότητας 

 

Η ίδρυση, ανέγερση, οργάνωση και εκμετάλλευση των Πρότυπων Κέντρων, κλειστής νοσηλείας, Φυσικής 

Ιατρικής Αποκατάστασης και Επανένταξης, η επέκταση και ανάπτυξη σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών 

φυσικής ιατρικής αποκατάστασης, η εν γένει συστηματική παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε άτομα με 

σωματικό, αντιληπτικό, ψυχικό και λειτουργικό έλλειμμα πάσης ηλικίας και φύλου. 

Η αποστολή του Κέντρου Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ είναι η βελτίωση της σωματικής  κατάστασης των 

ανθρώπων που χρειάζονται την αποκατάσταση της υγείας τους μετά από μια σοβαρή ασθένεια, ατύχημα  

κ.λ.π. με παράλληλη υποστήριξη της φυσικής, νοητικής, συναισθηματικής και ψυχολογικής κατάστασης. 

Στα πλαίσια αυτά, η ευθύνη και η συμβολή του κέντρου στη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων και των 

οικογενειών τους και ευρύτερα στην κοινωνία, είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

2.1. Γενικά 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 έχουν συνταχθεί σύμφωνα  με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μέχρι την 31/12/2015.  
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Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. 

 

Σύμφωνα με την από 18/1/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ορίσθηκε όπως 

αυτή (η εταιρεία) να συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί 

από την Ε.Ε.  

2.2. Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της 

εταιρείας. 

2.3. Εφαρμογή σημαντικών λογιστικών κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων 
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την 

εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και τα καταχωρημένα ποσά στους λογαριασμούς Ενεργητικού, 

Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Τα πραγματικά αποτελέσματα 

ενδέχεται να διαφέρουν κατά περίπτωση από αυτά που έχουν εκτιμηθεί.   

Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις, βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους 

παράγοντες και αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που 

πραγματοποιούνται και στις επόμενες περιόδους. 

Οι βασικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που εφαρμόζονται από τη Διοίκηση της εταιρείας αφορούν: 

 Τον προσδιορισμό της ωφέλιμης διάρκειας ζωής και της υπολειμματικής αξίας των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. 

 Την ένταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγορίες. 

 Την αξιολόγηση της ρευστοποίησης των απαιτήσεων και τον προσδιορισμό της πρόβλεψης 

επισφάλειας. 

 Την αξιολόγηση της απαξίωσης των αποθεμάτων και του προσδιορισμού της πρόβλεψης απαξίωσης. 

 Την ένταξη των συμβάσεων μίσθωσης με τρίτους σε χρηματοδοτικές και λειτουργικές. 

 Τον προσδιορισμό των παροχών στο προσωπικό μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία. 

 Τον προσδιορισμό των επιπτώσεων από ενδεχόμενα γεγονότα. 

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για 

την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου του 2014. Οι λογιστικές αρχές βάσει 

των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η 

εταιρεία, παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους. 
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2.4. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για 

τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την 

εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2015 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την υπηρεσία 

θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των 

εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας.  

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του 

ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 τις 

κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013, έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. Η εταιρεία εφάρμοσε τις 

ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. 

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 

προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που προηγουμένως ήταν 

μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης».  

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση θα επιμετρείται στην εύλογη αξία του  σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.  

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των 

κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα παρέχει μόνο 

συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά 

στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται στον επικεφαλής λήψης 

επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτική βάση. 
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Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας.  

Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην 

αναφέρουσα οντότητα  ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος 

της οικονομικής οντότητας.  

Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη 

λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής 

λογιστικής αξίας. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013,  έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2015. Η εταιρεία εφάρμοσε τις ετήσιες 

βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.  

Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., 

έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής  ενός υπάρχοντος  και  σε ισχύ  ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει 

νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το 

νέο  ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να 

εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα  ΔΠΧΑ.  

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική αντιμετώπιση 

της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.  

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται 

στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν  και εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Παρουσίαση».  

Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό της συνένωσης 

επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων σε ακίνητα, 
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όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο 

πρότυπων ξεχωριστά.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία  

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 

υποχρεωτικά για  μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα 

και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το 

ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία 

μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η 

ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις 

υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 

οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί». 

Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα 

υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που προκύπτουν όταν μια οικονομική 

οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το 

κράτος. 

Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει να 

λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» 

σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις 

μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών 

παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το οποίο είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και 

αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. 
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Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και 

ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί από 

τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές 

σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να 

εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) 

«Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών 

στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι 

ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται 

σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία 

ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  στεγάζονται σε μια 

θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των εξαιρέσεων 

ενοποίησης 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 για 

θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες 

Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014,  έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή διανομή στους 

ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. 

Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει 

επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής. 
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ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να αποτελέσει 

συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό 

επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 

γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών 

ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι με βάση τη  χώρα που 

υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το 

νόμισμα , χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, 

πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική 

έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης 

οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως 

και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με 

αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

ΔΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία 

Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014,αποσαφηνίζουν ότι η 

σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές 

ασήμαντων πληροφοριών  μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, 

καθορίζοντας το που  και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  μεθόδους απόσβεσης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση 

επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 

για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16  έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον 

ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 
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περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεμβρίου 2015. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις 

Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε μία 

οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή 

λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 

18 Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της απόκτησης 

μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα 

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά 

συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 Νοεμβρίου 2015. 

 

3. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

διατυπώνονται παρακάτω: 

3.1. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 

Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε 

Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ίσχυε την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού 

που είναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση 

τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων. 

3.2. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται αρχικά στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες 

απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων. Τα γήπεδα και οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως αυτή 

προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές. Οι αναπροσαρμογές γίνονται κάθε τρία ή πέντε χρόνια ή 

νωρίτερα αν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην αξία των ακινήτων. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται 

σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι 

θα εισρεύσουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί 
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αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Μειώσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή καταχωρούνται στα έξοδα αφού 

πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο περιουσιακό 

στοιχείο. Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Όταν οι λογιστικές αξίες των 

ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως 

έξοδα στα αποτελέσματα.  

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται 

με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή του που έχει ως εξής:  

Κτίρια    50 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη 

Μεταφορικά μέσα               7 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός           5-10 έτη 

Για τα ενσώματα πάγια δεν έχουν υπολογιστεί υπολειμματικές αξίες. 

 

3.3. Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

3.3.1. Λογισμικά προγράμματα 

Τα λογισμικά προγράμματα αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία με το κόστος αγοράς τους. Οι 

δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές 

προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του 

λογισμικού. Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων με 

την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια 

της ωφέλιμης ζωής αυτών ανέρχεται σε  1-5 έτη. 

3.4. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Η εταιρεία υιοθετεί το ΔΛΠ 36 (Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων). Το ΔΛΠ αυτό απαιτεί όπως το 

ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιμάται οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη ότι το 

περιουσιακό στοιχείο ενδέχεται να έχει απομειωθεί. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η ζημία απομείωσης καταχωρείται στην Κατάσταση Συνολικών εσόδων 

για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στο κόστος ενώ θεωρείται ως μείωση της αναπροσαρμογής, για 

περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στην αναπροσαρμοσμένη αξία. 

3.5. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 (α) Συμμετοχές  

Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε επιχειρήσεις. 
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(β) Χρεόγραφα 
 
Δεν υπάρχουν επενδύσεις σε κινητές αξίες στην εταιρεία καθώς επίσης και προκαταβολές για απόκτηση 

συμμετοχών και χρεογράφων. 

3.6. Αποθέματα 

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού 

κόστους και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον 

σημείο εναπόθεσής τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης 

τους στην κανονική λειτουργία της εταιρείας, μειωμένη με τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή 

τους. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, εξετάζονται ως προς την απομείωσή τους τα αποθέματα που είναι 

απαξιωμένα, άχρηστα και με πολύ χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Για τη μείωση της αξίας κτήσεως στην 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, σχηματίζονται προβλέψεις οι οποίες καταχωρούνται στην κατάσταση του 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως την περίοδο που εμφανίζονται. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε 

κάθε επόμενη περίοδο. 

3.7. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και ως τέτοια θεωρείται η 

ονομαστική τους αξία αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από 

επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση 

να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημίας απομείωσης 

είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών. Το ποσό της ζημίας απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 
3.8. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως, επενδύσεις σε άμεσα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία λήξης μέχρι τρεις μήνες. Τα στοιχεία των διαθεσίμων και ταμιακών ισοδύναμων 

έχουν ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 

3.9. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά 

την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που 

σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται. 

3.10. Δάνεια 

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής πλην των 

εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  
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3.11. Λειτουργικές Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 

εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές 

μισθώσεις.  

Εκμισθωτής 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση την σταθερή 

μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

Μισθωτής 

Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με βάση την σταθερή 

μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται ως περιουσιακά 

στοιχεία του της εταιρείας αποτιμώμενα, κατά την σύναψη της μίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφόσον 

είναι μικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων μισθωμάτων. Η σχετική υποχρέωση στον 

εκμισθωτή καταχωρείται στον ισολογισμό ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

Οι μισθωτικές πληρωμές μερίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα και σε καταβολή υποχρέωσης με τρόπο που 

να δίνει σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό έξοδο 

καταχωρείται στα έξοδα.  

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται μετά τη λήξη των συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων έχουν 

εγγραφεί ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στις ενσώματες ακινητοποιήσεις και αποσβένονται στην ίδια 

χρονική περίοδο με τα αντίστοιχα πάγια κυριότητας της εταιρείας. 

 
3.12. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Ο φόρος εισοδήματος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο τρέχων και 

αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών 

καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος 

εισοδήματος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώνεται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του φορολογικού νόμου και υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε 

όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία αναφοράς μεταξύ της φορολογικής βάσης 

και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες φορολογικές 

επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές 

(αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις 
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μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο 

φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη 

έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις 

αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με 

τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία 

αναφοράς. 

3.13. Μερίσματα 

Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 

3.14. Παροχές σε εργαζόμενους 

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 
 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 

β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτή, για την μελλοντική καταβολή 

παροχών ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το 

αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, προεξοφλούμενο στη παρούσα αξία του, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. 

Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως με τη χρήση της μεθόδου της προβαλλόμενης 

πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των 

μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου οι ημερομηνίες λήξης των οποίων προσεγγίζουν τα 

χρονικά όρια της σχετικής υποχρέωσης. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με 

εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο 

υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα 

αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 

ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές, όταν δεσμεύεται. Παροχές 

τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

προεξοφλούνται. 
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3.15. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει εύλογη 

διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους 

όρους. Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν τις δαπάνες 

εκείνες που είναι προορισμένες να αντισταθμίσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με την αγορά 

ενσώματων ακινητοποιήσεων συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων 

χρήσεων, αναγνωρίζονται ως έσοδο και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 

αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγημένου 

περιουσιακού στοιχείου. 

3.16. Χρηματοοικονομικά εργαλεία 

Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης 

φύσεως των εργαλείων αυτών, η Διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται 

με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.  

3.17. Αναγνώριση εσόδων 

Στα έσοδα περιλαμβάνεται η εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών προ ΦΠΑ και 

λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

β) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το 

εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στις λογιστικές 

περιόδους στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες. 

γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
 
δ) Έσοδα από ενοίκια 
Τα έσοδα από ενοίκια λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις.   
 

3.18.  Έξοδα 

3.18.1. Λειτουργικές μισθώσεις 

Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

της περιόδου αναφοράς ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. 
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3.18.2. Κόστος χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των συναφθέντων 

δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

4. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Έσοδα από επιχορήγηση  66.546,61 2.739,00 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 35.110,00 27.066,02 

Έσοδα ενοικίων 36.000,00 36.000,00 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγ.χρήσεων 33.067,82 0,00 

Λοιπά έκτακτα έσοδα  8.810,04 142.109,35 

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων  6.705,98 717,84 

ΣΥΝΟΛΟ  186.240,45 208.632,21 

 

5. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 323.231,10 392.400,11 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 86.831,80 120.423,06 

Παροχές τρίτων 82.471,51 93.307,71 

Φόροι -  τέλη 46.400,43 53.145,32 

Διάφορα έξοδα 37.620,97 71.424,07 

Αποσβέσεις 75.349,82 86.405,68 

Προβλέψεις 16.734,98 6.216,34 

ΣΥΝΟΛΟ 668.640,61 823.322,29 

 

6. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 81.178,79 183.144,08 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 40.458,63 6.591,20 

Παροχές τρίτων 3.143,80 4.171,15 

Φόροι -  τέλη 29.393,54 217.743,32 

Διάφορα έξοδα 14.553,23 54.812,89 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 6.338,56 3.347,26 

ΣΥΝΟΛΟ 175.066,55 469.809,90 
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7. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

οσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 56.353,33 208.239,45 

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 70.517,10 73.735,49 

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 3.365,67 10.009,03 

Έκτακτες ζημίες από καταστροφή & πώληση παγίων 428,13 0,00 

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 42.231,26 9.545,32 

Έξοδα factoring (προηγ.χρήσεων) 0,00 39.644,88 

Πρόστιμο για νομιμοποίηση αυθαίρετων 8.947,12 25.759,88 

ΣΥΝΟΛΟ  181.842,61 366.934,05 

 

8. Κόστος χρηματοδότησης  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα (έσοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 1.087.460,78 1.141.916,34 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 32.397,36 38.651,68 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 1.119.858,14 1.180.568,02 

Πλέον:     

Πιστωτικοί τόκοι 50,97 270,29 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 0,00 0,00 

Κόστος χρηματοδότησης 1.119.807,17 1.180.297,73 

 

9. Ανάλυση αναβαλλόμενων φόρων 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος οι οποίοι προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 

λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού υπολογίζονται με 

βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή και προέρχονται από τις κατωτέρω κατηγορίες. 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     

Ενσώματες ακινητοποιήσεις -2.320.521,28 -1.965.564,15 

Ομολογιακά δάνεια -33.307,47 -36.018,67 

  -2.353.828,75 -2.001.582,82 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     

Πρόβλεψη επισφαλών πελατών 374.710,29 308.931,14 

Πρόβλεψη αποζ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 31.227,07 26.950,43 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 12.563,59 13.215,68 

  418.500,95 349.097,25 

Καθαρές αναβαλ. φορολογικές υποχρεώσεις στον  Ισολογισμό -1.935.327,80 -1.652.485,57 
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Με τον Ν.4334 της 16/7/2015, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 26% σε 29% για 

εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2015. Λόγω της μεταβολής αυτής, η εταιρεία προσάρμοσε τις 

φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις με αποτέλεσμα την αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών 

υποχρεώσεων κατά περίπου € 190 χιλ. 

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο διαφορετικό 

από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για σκοπούς προσδιορισμού του 

φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων 

φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Η φορολογική 

επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι -985,00 -35.096,90 

Αναβαλλόμενος φόρος -463.671,12 -437.869,31 

Φόρος Εισοδήματος (αναβαλλόμενος) στα Αποτελέσματα Χρήσεως -464.656,12 -472.966,21 

      

  31.12.2015 31.12.2014 

Κέρδη / Ζημιές προ φόρων -3.895.226,72 -2.282.716,27 

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορ. Συντ. της εταιρείας 0,00 0,00 

Μείωση φόρου λόγω τροποποιητικής δήλωσης 0,00 429.470,68 

Φόρος εισοδήματος λόγω  μη αποδοχής της τροποποιητικής δήλωσης 
προηγ. Χρήσης 

-429.470,68 0,00 

Φόρος προσαρμογών 24.963,36 -437.869,31 

Φόρος προσαρμογών από αλλαγής φορ. συντελεστή  -59.163,80 0,00 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι -985,00 -35.096,90 

Συμπληρωματικός φόρος 0,00 0,00 

Φόρος Εισοδήματος στα Αποτελέσματα Χρήσης -464.656,12 -43.495,53 

 

10. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας  αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 
Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια & κτιρ. 
Εγκατ. 

Μηχ/τα & 
μηχ/κός 
εξοπλ. 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπ. Εξοπλ. 

Σύνολο 

01.01 - 31.12.2014             

Κόστος ή εκτίμηση έναρξης 12.049.518,32  23.945.940,17  3.572.677,92  148.018,13  3.962.448,93  43.678.603,47  

Προσθήκες/πωλήσεις/καταστροφές 0,00  0,00  2.332,44  0,00  39.295,14  41.627,58  

Επανεκτίμηση ακινήτων -1.298.816,32  -396.601,09  0,00  0,00  0,00  -1.695.417,41  

Σύνολα 31.12.2014 10.750.702,00  23.549.339,08  3.575.010,36  148.018,13  4.001.744,07  42.024.813,64  

Αποσβέσεις 31.12.2013 0,00  4.007.546,45  2.364.661,24  143.297,70  2.465.558,78  8.981.064,17  

Αποσβέσεις 2014 0,00  461.892,63  357.404,51  3.145,40  389.298,59  1.211.741,13  

Αντιλογισμός αποσβέσεων 2014 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00  4.469.439,08  2.722.065,75  146.443,10  2.854.857,37  10.192.805,30  



ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) 
 
 

33 

 

Αναποσβ. Αξία 31.12.14 10.750.702,00  19.079.900,00  852.944,61  1.575,03  1.146.886,70  31.832.008,34  

01.01 - 31.12.2015             

Κόστος ή εκτίμηση έναρξης 10.750.702,00  23.549.339,08  3.575.010,36  148.018,13  4.001.744,07  42.024.813,64  

Προσθήκες/πωλήσεις/καταστροφές 0,00  0,00  2.014,00  0,00  6.304,91  8.318,91  

Επανεκτίμηση ακινήτων 0,00  0,00  0,00  0,00  -10.622,33  -10.622,33  

Σύνολα 31.12.2015 10.750.702,00  23.549.339,08  3.577.024,36  148.018,13  3.997.426,65  42.022.510,22  

Αποσβέσεις 31.12.2014 0,00  4.469.439,08  2.722.065,75  146.443,10  2.854.857,37  10.192.805,30  

Αποσβέσεις 2015 0,00  452.488,00  357.266,31  300,00  391.683,91  1.201.738,22  

Αντιλογισμός αποσβέσεων 2015 0,00  0,00  0,00  0,00  -10.194,20  -10.194,20  

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00  4.921.927,08  3.079.332,06  146.743,10  3.236.347,08  11.384.349,32  

Αναποσβ. Αξία 31.12.15 10.750.702,00  18.627.412,00  497.692,30  1.275,03  761.079,57  30.638.160,90  

 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της εταιρείας επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους στη χρήση 2014 από 

ανεξάρτητους εκτιμητές. Για την επιμέτρηση της αξίας τους χρησιμοποιήθηκε Μέθοδο των Συγκριτικών 

Στοιχείων. 

Η εταιρεία επένδυσε, εντός της χρήσης 2015, συνολικό ποσό € 8,3 χιλ. που αφορά στην αγορά νέου ιατρικού, 

νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. 

Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και 

της ALPHA BANK συνολικού ποσού 25,5 εκατ. € για εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου. Τα υπόλοιπα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην τιμή κτήσης τους απομειωμένα κατά τις αποσβέσεις. 

11. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Λογισμικά προγράμματα 

01.01 - 31.12.2014   

Κόστος ή εκτίμηση έναρξης 230.769,17 

Προσθήκες /πωλήσεις/Απομειώσεις 1.415,21 

Σύνολα 31.12.2014 232.184,38 

Αποσβέσεις 31.12.2013 226.544,71 

Αποσβέσεις 2014 1.286,56 

Σωρευμένες αποσβέσεις 227.831,27 

Αναποσβ. Αξία 31.12.14 4.353,11 

01.01 - 31.12.2015   

Κόστος ή εκτίμηση έναρξης 232.184,38 

Προσθήκες /πωλήσεις/Απομειώσεις 644,35 

Σύνολα 31.12.2015 232.828,73 

Αποσβέσεις 31.12.2014 227.831,27 

Αποσβέσεις 2015 1.471,50 

Σωρευμένες αποσβέσεις 229.302,77 

Αναποσβ. Αξία 31.12.15 3.525,96 
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12. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα συνδεδεμένα μέρη του ομίλου ΙΑΣΩ περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία, τις εταιρείες που ελέγχονται από 

τη μητρική εταιρεία, τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της Διοίκησης. Οι συναλλαγές μεταξύ των 

συνδεδεμένων μερών, έγιναν υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα απαλείφονται κατά 

την ενοποίηση εφόσον ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Διεταιρικές συναλλαγές 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΑΕ ΑΠΌ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

  Περίοδος 1/1-31/12/2015 

          

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΙΑΣΩ 
GENERAL 

ΑΕ 

ΙΑΣΩ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΩ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ 

Παροχή υπηρεσιών (καθαρισμός ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού & αγορά στολών   0,00 0,00  29.367,98  29.367,98  

Παροχή υπηρεσιών (εξετάσεις - νοσήλεια) 63.072,40  0,00  5.845,98  68.918,38  

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης  0,00 350,00  0,00  350,00  

Αγορά αναλωσίμων 34,00  49.922,71  0,00  49.956,71  

Αγορά παγίων  0,00 1.560,00  0,00  1.560,00  

Δανεισμός  0,00 0,00  1.942.740,22  1.942.740,22  

Σύνολο 63.106,40  51.832,71  1.977.954,18  2.092.893,29  

 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΑΕ ΑΠΌ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

  Περίοδος 1/1-31/12/2014  

          

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΙΑΣΩ 
GENERAL 

ΑΕ 
ΙΑΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΩ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ 

Παροχή υπηρεσιών (καθαρισμός ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού & αγορά στολών   0,00 0,00  45.462,93  45.462,93  

Παροχή υπηρεσιών (εξετάσεις - νοσήλεια)  0,00 0,00  3.751,69  3.751,69  

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης  0,00 2.610,00  0,00  2.610,00  

Αγορά αναλωσίμων  0,00 37.105,78  72,00  37.177,78  

Δανεισμός  0,00 0,00  7.792.000,00  7.792.000,00  

Σύνολο 0,00  39.715,78  7.841.286,62  7.881.002,40  

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΒΑΣΕΙ 
ΔΛΠ 24     

  1.1-31.12.15 1.1-31.12.14 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών (1) 0,00  125.915,10  

Αμοιβές Μελών ΔΣ (2) 0,00  0,00  

Σύνολο 0,00  125.915,10  
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(1) Στις ανωτέρω αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών περιλαμβάνονται κάθε είδους αμοιβές προς τα 

Διευθυντικά Στελέχη όπως μισθοί, εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, λοιπές αμοιβές, έκτακτες αμοιβές, 

αποζημιώσεις και λοιπές παροχές. 

(2) Τα Μέλη ΔΣ δεν αμείβονται για την ιδιότητα τους αυτή. 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2015  

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΙΑΣΩ 

GENERAL ΑΕ 

ΙΑΣΩ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΩ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΑΕ 66.638,12  124.858,48  7.238.084,52  7.429.581,12  

Σύνολο 66.638,12  124.858,48  7.238.084,52  7.429.581,12  

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2014 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΙΑΣΩ 

GENERAL ΑΕ 

ΙΑΣΩ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΩ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΑΕ 3.523,90  63.157,00  5.253.375,68  5.320.056,58  

Σύνολο 3.523,90  63.157,00  5.253.375,68  5.320.056,58  

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και τις οικογένειές 

τους). Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας και των εταιρειών Ομίλου, οι απαιτήσεις και οι 

υποχρεώσεις καθώς και οι αμοιβές των Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ, βάσει των διερμηνειών του 

Δ.Λ.Π. 24, αποτελούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

13. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά € 21.500,00 δοσμένες εγγυήσεις 

(Δ.Ε.Η., ύδρευση κλπ) και κατά € 1.000,00 εισφορά σε μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

14. Αποθέματα 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Αναλώσιμα υλικά 96.142,65 129.743,50 

ΣΥΝΟΛΟ 96.142,65 129.743,50 

 

Κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, τα αποθέματα απεικονίζονται στην κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ 

κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη 

αξία πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων λαμβανομένων υπόψη όμως και των συνθηκών που 

επικρατούν στην αγορά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μείον το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για 

να πραγματοποιηθεί η πώληση. Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου 

ετήσιου σταθμικού όρου. 
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15. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Πελάτες 15.330.997,94 16.822.889,05 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -1.292.104,45 -1.188.196,70 

Προκαταβολές 1.431,49 1.768,39 

Επιταγές σε καθυστέρηση 14.350,00 14.350,00 

Χρεώστες διάφοροι 1.718.925,36 1.346.784,76 

Λογ/σμοί προκ/λών & πιστώσεων 105.144,56 34.984,56 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 1.228,43 837,62 

ΣΥΝΟΛΟ  15.879.973,33 17.033.417,68 

 

Στο κονδύλι «Χρεώστες διάφοροι, περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από φόρους οι οποίες είτε θα 

συμψηφιστούν με αντίστοιχες υποχρεώσεις που θα προκύψουν στο επόμενο διάστημα προς το Ελληνικό 

Δημόσιο ή θα επιστραφούν κατόπιν αιτήσεως. Τα υπόλοιπα αυτά ανέρχονται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 σε 

€ 1.325.615,16 (31 Δεκεμβρίου 2014: € 1.033.232,55).  

Το υπόλοιπο του λογαριασμού πελατών και λοιπών απαιτήσεων εμφανίζεται μειωμένο κατά το ποσό των 

προβλέψεων αξίας € 1.292.104,45 που έχουν διενεργηθεί για επισφαλείς απαιτήσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Σύνολο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων πελατών την 1.1.2015 και 
1.1.2014 

1.188.196,70 2.448.403,99 

Μειώσεις προβλέψεων από παρασχεθείσες εκπτώσεις στον ΕΟΠΥΥ 0,00 -71.557,69 

Μειώσεις προβλέψεων Clawback - Rebate χρήσης 2014 -200.000,00 -1.388.649,60 

Σχηματισμός πρόβλεψης επισφαλειών (Rebate-Clawback) (*) 303.907,75 200.000,00 

Σύνολο προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων πελατών την 31.12.15 
και 31.12.14 

1.292.104,45 1.188.196,70 

 

Με τις ως άνω σχηματισμένες και αχρησιμοποίητες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις της 31.12.2015 

αξίας € 1.292.104,45 καλύπτονται αναλυτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις: 

 Πελάτες Ιδιώτες € 693.283,54. 

 Έκπτωση 8% για τις απαιτήσεις έως 31.12.2011 βάσει Ν.4038/2012 € 60.913,16 

 Πρόβλεψη για παροχή έκπτωσης στην Πρεσβεία της Λιβύης € 234.000,00 

 Συμπληρωματική πρόβλεψη για Rebate-Clawback χρήσης 2015 € 303.907,75 

 (*) Επιπρόσθετες προβλέψεις για Rebate & Clawback 

α) ο αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (Claw back) των δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων 

και φυσικοθεραπείας για τα έτη 2013-2015. Η μηνιαία δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ιδιωτικές κλινικές, 
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νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, μονάδες αιμοκάθαρσης, και κάθε άλλη ιδιωτική 

ή ειδικού καθεστώτος μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας και (κάθε είδους) διαγνωστικές εξετάσεις, 

νοσηλεία και φυσιοθεραπείες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

β) η διαδικασία κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσήλια, διαγνωστικές 

εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους 

καθώς και ο τρόπος απόδοσης του ποσού επιστροφής (Rebate). Πιο συγκεκριμένα καθορίζεται το ποσό 

της επιστροφής να γίνεται σε μηνιαία βάση και να αποδίδεται από τους υπόχρεους εντός μηνός από την 

έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική τους ειδοποίηση. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

συμψηφισμού των ποσών αυτών με υποχρεώσεις του Οργανισμού.  

γ) οι δαπάνες θα αναγνωρίζονται στην περίπτωση που υποβάλλονται στις πρώτες 20 ημέρες από τη λήξη 

εκάστου ημερολογιακού μήνα και  

δ) ο καθορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων ελέγχου της συνταγογράφησης και 

εκτέλεσης των εργαστηριακών πράξεων, καθώς και η εφαρμογή των ορίων ανά γεωγραφική περιοχή και 

τον καθορισμό ορίων δαπανών ανά νομό και πάροχο.  

ε) τα μέγιστα όρια δαπανών του 2014, τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση για όλους τους ιδιώτες 

παρόχους που έχουν σύμβαση συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επίσης καθορίζουν ότι το σύνολο του 

ετήσιου προϋπολογισμού της δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για όλες τις υπηρεσίες που θα παράσχουν οι 

ιδιωτικοί πάροχοι δεν δύναται να υπερβεί στο 2013 το ποσό των € 930 εκατ. και αντίστοιχα στα έτη 2014 

και 2015 δεν μπορεί να υπερβεί τα € 890,1 εκατ. ετησίως. Το σημαντικότερο από τα ποσά που είναι 

χρήσιμο να αναφερθεί είναι αυτό των υπηρεσιών κλειστής νοσηλείας των ιδιωτικών κλινικών που ορίζεται 

στο ποσό των € 225 εκατ. για το 2013 και στο ποσό των € 235 εκατ. για το 2014 και το 2015.  

Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί το ακριβές ποσό του rebate και claw back που αντιστοιχεί σε 

κάθε κλινική λόγω: 1) της μη ολοκλήρωσης του ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβολών των ιδιωτικών 

κλινικών για το 2013, δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαιτησίας των ενστάσεων, 

2) της μη γνωστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όλων των παραμέτρων εξατομίκευσης του προϋπολογισμού 

& 3) της αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου και οριστικοποίησης των περικοπών rebate και 

claw back για τα έτη 2014 & 2015. Εκτός από τους παραπάνω λόγους, εκκρεμεί δέσμευση περί αύξησης 

του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του 2015 για την κλειστή νοσηλεία λόγω αλλαγής τιμολόγησης των 

φαρμάκων και λόγω αύξησης του ποσοστού του Φ.Π.Α., δέσμευση που μέχρι σήμερα δεν έχει 

αποσαφηνιστεί.  

Ειδικότερα για την εξεταζόμενη περίοδο και λόγω των παραπάνω, το κοινοποιηθέν για το Α΄εξάμηνο 2015 

σημείωμα περικοπών rebate και claw back έχει προσωρινό χαρακτήρα. Για τους ίδιους λόγους δεν 

κοινοποιήθηκε έως σήμερα το σημείωμα περικοπών του Β΄εξαμήνου του 2015. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν 

να υπολογιστεί επακριβώς το ύψος των περικοπών του 2015 και άρα να καθοριστεί επακριβώς η τελική 

επίπτωση επί των ετήσιων αποτελεσμάτων. Παρά ταύτα και για λόγους ορθής λογιστικής απεικόνισης, η 
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εταιρεία προέβη σε εκτιμήσεις για περικοπές rebate και claw back, μειώνοντας τον Κύκλο εργασιών και τα 

Ίδια Κεφάλαιά της για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 κατά € 1,751 εκατ.  

Με τον Ν.4336/2015 και την Υπουργική Απόφαση 70907/18.9.2015, παρατάθηκε για τρία ακόμα χρόνια 

(2016-2018) το καθεστώς claw back και rebate των συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καθορίστηκαν τα 

επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας από τους 

συμβεβλημένους με τον Οργανισμό Ιδιώτες παρόχους για τα έτη 2015 έως 2018. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει 

ότι θα συνεχίσει και την επόμενη τριετία η επίδραση των περικοπών αυτών στα οικονομικά μεγέθη της 

εταιρείας.  

Η εταιρεία ως μέλος του ομίλου ΙΑΣΩ και του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (Σ.Ε.Κ.) σε συνεργασία με 

άλλες εταιρείες του κλάδου, έχουν προβεί σε νομικές ενέργειες και έχουν εκφράσει τις διαφωνίες και τις 

επιφυλάξεις τους στους αρμόδιους φορείς, αλλά και σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τις 

περικοπές των μηχανισμών claw back και rebate. Εκτός από τις μέχρι σήμερα νομικές προσφυγές, θα 

συμμετάσχουν και σε όποια άλλη συλλογική προσφυγή του Σ.Ε.Κ. Εκτός όμως από τις εν λόγω 

προσφυγές, οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ υπέβαλλαν και ατομικές προσφυγές κατά των μέχρι σήμερα 

κοινοποιηθέντων σημειωμάτων περικοπών και έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους να προσφύγουν και 

κατά οποιασδήποτε νέας απόφασης περικοπής, ιδίως μάλιστα εάν αυτές έχουν οριστικό χαρακτήρα.  

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 90 του υπ΄αρ. 4368/2016 Νόμου, οι δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην 

φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1/1/2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά 

ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων 

δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ΄ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών 

δαπάνης. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους του, πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 

2012-2015, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31/12/2015 αποφασίστηκε ότι η ισχύς των υφισταμένων 

συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Παρόχων Ιδιωτικής Υγείας, παρατάθηκαν μέχρι 30/6/2016. 

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, με ανακοινώσεις του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι περικοπές του 

Οργανισμού για rebate σχεδιάζεται να γίνονται σε μηνιαία βάση και δρομολογούνται οι απαραίτητες 

διαδικασίες για real time έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών.   

16. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και τραπεζικές 

καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Πιο συγκεκριμένα: 
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Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Διαθέσιμα στο ταμείο 2.943,04 2.562,21 

Καταθέσεις όψεως 87.561,39 248.114,15 

ΣΥΝΟΛΟ  90.504,43 250.676,36 

 

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, ταυτίζεται με τη 

λογιστική αξία τους. 

17. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 19.764.731 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας € 0,55 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο υπέρ το άρτιο της εταιρείας αναλύεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Μετοχικό κεφάλαιο 10.870.602,05 10.870.602,05 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 2,00 2,00 

ΣΥΝΟΛΟ  10.870.604,05 10.870.604,05 

 

Στην τρέχουσα χρήση 2015 δεν υπήρξε μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. 

18. Αποθεματικά εύλογης αξίας 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2014 31.12.2013 

Διαφορές αναπροσαρμογής οικοπέδων στην εύλογη αξία 4.876.735,43 5.837.859,51 

Διαφορές αναπροσαρμογής κτιρίων στην εύλογη αξία 588.776,79 882.261,60 

ΣΥΝΟΛΟ 5.465.512,22 6.720.121,11 

 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της εταιρείας επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους στη χρήση 2014 από 

ανεξάρτητους εκτιμητές (επίπεδο ιεράρχησης εύλογων αξιών 2). Για την επιμέτρηση της αξίας τους 

χρησιμοποιήθηκε η Μέθοδος των Συγκριτικών Στοιχείων. 

Για τη σωρευμένη υπεραξία από αναπροσαρμογή ακινήτων στην εύλογη αξία, που εμφανίζεται στις 

οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015, έχει συμπεριληφθεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση με 

συντελεστή 29% λόγω της μακροπρόθεσμης ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων, μειώνοντας απ’ ευθείας τα 

ίδια κεφάλαια της εταιρείας. 

Η μείωση των αποθεματικών εύλογης αξίας την 31.12.2015 κατά ποσό € 249.835,21, οφείλεται στην 

προσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή από 

26% σε 29%. 
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19. Λοιπά Αποθεματικά 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Τακτικό αποθεματικό 168.275,42 168.275,42 

Έκτακτα αποθεματικά 90,80 90,80 

Διαφορά από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων 993,40 993,40 

Αποθεματικό δωρηθέντων παγίων 3.759,08 3.759,08 

ΣΥΝΟΛΟ  173.118,70 173.118,70 

 

Το τακτικό αποθεματικό καταλογίζεται με την έγκριση της διανομής των κερδών από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση και δημιουργείται με τη μεταφορά ποσοστού τουλάχιστον 5% επί των ετήσιων κερδών, μετά την 

αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, έως ότου αυτό φθάσει τουλάχιστον στο 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το 

τακτικό αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας παρά μόνο σε περίπτωση 

διάλυσης της εταιρείας. 

 
20. Δάνεια  

Τα δάνεια της εταιρείας κατά την 31.12.2015 αναλύονται, ως ακολούθως: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2014 

  
Βραχ/σμες 

υποχρεώσεις 
Μακρ/σμες 

υποχρεώσεις 
Βραχ/σμες 

υποχρεώσεις 
Μακρ/σμες 

υποχρεώσεις 

Αρ. σύμβασης δανείου 0407027192 & 
040704718-5 (ομολογιακό) 

18.810.070,66 0,00 18.786.390,66 0,00 

Αρ. σύμβασης δανείου 14217378 (Πειραιώς) 999.353,24 0,00 1.250.000,85 0,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΓ.1403369200 549.652,62 0,00 524.713,00 0,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΓ.140829620-03 78.385,42 0,00 72.019,52 0,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΓ.1404359089 542.841,64 0,00 518.560,25 0,00 

ETE FACTORS ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ 
Λ/04447030067 

102,87 0,00 -403,95 0,00 

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 
5041062283611 

-107,01 0,00 0,00 0,0  

ΣΥΝΟΛΟ  20.980.299,44 0,00 21.151.280,33 0,00 

 

Όλα τα δάνεια της εταιρείας συνάφθηκαν σε ευρώ. Η εταιρεία λογιστικοποιεί τους δουλευμένους τόκους 

εξυπηρέτησης των δανείων της και επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης της εκάστοτε περιόδου.  

Η εταιρεία βάσει συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και ALPHA BANK έχει λάβει δύο  

κοινά ενυπόθηκα ομολογιακά δάνεια. Ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει ορισθεί η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών 

καταστάσεων, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο 

στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα.  

Για τα ανωτέρω δάνεια ισχύουν τα ακόλουθα: 

 



ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) 
 
 

41 

 

 Το υπ.’ αριθμ. 0407027192 ομολογιακό δάνειο της αξίας € 16.600.000,00 εκδόθηκε την 14.12.2005 

και λήγει την 20.12.2022. Το κεφάλαιο με βάση την από 26.5.2009 πρόσθετη πράξη, είχε σχεδιαστεί να 

αποπληρωθεί σε τριμηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 20.09.2010 έως 20.12.2022. Με την από 

25.1.2013 πρόσθετη πράξη η περίοδος αποπληρωμής του κεφαλαίου ορίσθηκε από την 20.6.2012 έως την 

20.12.2022 ενώ με νέα πρόσθετη πράξη η οποία υπογράφηκε στις 27.6.2013 τροποποιήθηκε εκ νέου η 

περίοδος αποπληρωμής η οποία ορίσθηκε από την 20.9.2013 έως την 20.12.2022.  

 Το υπ.’ αριθμ. 040704718-5 ομολογιακό δάνειο της αξίας € 3.500.000,00 εκδόθηκε την 30.1.2007 και 

λήγει την 20.12.2022. Το κεφάλαιο με βάση την από 26.5.2009 πρόσθετη πράξη, είχε σχεδιαστεί να 

αποπληρωθεί σε τριμηνιαία βάση κατά τη χρονική περίοδο 20.09.2010 έως 20.12.2022. Με την από 

25.1.2013 πρόσθετη πράξη η περίοδος αποπληρωμής του κεφαλαίου ορίσθηκε από την 20.6.2012 έως την 

20.12.2022 ενώ με νέα πρόσθετη πράξη η οποία υπογράφηκε στις 27.6.2013 τροποποιήθηκε εκ νέου η 

περίοδος αποπληρωμής η οποία ορίσθηκε από την 20.9.2013 έως την 20.12.2022.  

 Για εξασφάλιση των ανωτέρω ομολογιακών δανείων από την ΕΤΕ έχουν εγγραφεί, επί των ακινήτων 

της εταιρείας, προσημειώσεις υποθήκης συνολικής αξίας 24.200.000,00 €. 

 Το με αρ. σύμβασης 1819864 χρεολυτικό δάνειο ποσού 3.000.000,00  €  συνάφθηκε στη χρήση 2011 

μεταξύ της εταιρείας και της τράπεζας Πειραιώς (πρώην MILLENIUM). Το δάνειο είχε σχεδιαστεί να 

αποπληρωθεί σε 24 τριμηνιαίες δόσεις. Από την εταιρεία επιλέχθηκε το Euribor τριών μηνών πλέον περιθώριο 

5,5% και πλέον εισφορά του ν.128/75 (0,60%). Ως εγγυητής στο ανωτέρω δάνειο υπέγραψε η εταιρεία «ΙΑΣΩ 

ΑΕ». Η ανωτέρω σύμβαση τροποποιήθηκε την 1.8.2013 ως προς τον αριθμό των δόσεων καθώς και το 

περιθώριο το οποίο μειώθηκε από 5,5% σε 3,5% εφόσον η εταιρεία θα είναι συνεπής στις πληρωμές της. Την 

31.12.2015 ποσό 375.000,00 € είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο. Η εταιρεία εμφάνισε το σύνολο του δανείου €  

999.353,24 στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 Τα υπόλοιπα βραχυπρόθεσμα δάνεια ποσού € 1.170.875,54 αφορούν σε κεφάλαιο κίνησης 

βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Για εξασφάλιση των εν λόγω δανείων από την ΕΤΕ έχουν εγγραφεί, επί των 

ακινήτων της εταιρείας, προσημειώσεις υποθήκης συνολικής αξίας 1.300.000,00 €. 

 Σημειώνεται ότι στις 31.12.2015 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν κατά 

ευρώ 17.024.412,96 το κυκλοφορούν ενεργητικό αυτής και ότι στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

περιλαμβάνεται ληξιπρόθεσμη συνολική αξία ευρώ 8,860 εκ. περίπου από τραπεζικό δανεισμό για την οποία 

όμως δεν έχουν γίνει από τις τράπεζες ενέργειες προς άμεση ρευστοποίηση, με βάση τις σχετικές συμβάσεις. 

Ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός αξίας ευρώ 9,472 εκ. περίπου κατέσει βραχυπρόθεσμος, κατ’ 

εφαρμογή σχετικών όρων των συμβάσεων, που προβλέπουν την επίτευξη ορισμένων χρηματοοικονομικών 

δεικτών για την εταιρεία. Παρά ταύτα έως την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσης 2015, δεν υπήρξε από τις δανείστριες τράπεζες, στα πλαίσια σχετικού όρου των συβάσεων, έγγραφη 

καταγγελία να καταστούν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά τα εν λόγω δάνεια. 
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 Για τον εν γένει τραπεζικό δανεισμό γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ της εταιρείας και των 

τραπεζών με στόχευση τον επανακαθορισμό του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής του. Εκτιμάται ότι η 

ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης θα επέλθει εντός του Α’ τετράμηνου του τρέχοντος έτους 2016 με θετική 

έκβαση για την εταιρεία. 

21. Δικαιώματα Εργαζομένων 

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται, για την μελλοντική καταβολή παροχών 

ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετρείται και απεικονίζεται με βάση το 

αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία αναφοράς 

των οικονομικών καταστάσεων, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο 

χρόνο καταβολής του. Για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 19, έχει συνταχθεί αναλογιστική μελέτη από ανεξάρτητο αναλογιστή με ημερομηνία 31.12.2015. Οι 

βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 31.12.2014 έχουν ως εξής: 

Επιτόκιο προεξόφλησης (*) 2,20% 

Αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση αποδοχών (**) 2,00% 

Μέση αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή προσωπικού  28,31 
 

(*) Ως βάση για το ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης (2,20%) χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης των ευρωπαϊκών 

ομολόγων iBoxx AA Corporate Overall 10+EUR indices, ο οποίος κατά την 31.12.2015 είχε μέση απόδοση 

ίση με 1,68% ενώ κατά την 31.12.2014 είχε 1,55%. Το επιτόκιο αυτό θεωρείται συνεπές ως προς τις αρχές 

του ΔΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια 

σε σχέση με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο για μακροχρόνιες προβλέψεις. 

 (**)  Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, η αναμενόμενη αύξηση των μισθών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον 

πληθωρισμό, την παλαιότητα, τις προαγωγές των εργαζομένων και άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως η 

προσφορά και η ζήτηση στην αγορά εργασίας. Κατά τη διοίκηση της εταιρείας, έχοντας λάβει υπόψη τις αρχές 

του ΔΛΠ 19 αλλά και την εγχώρια τρέχουσα οικονομική κατάσταση, η μακροπρόθεσμη αύξηση των 

αποδοχών των εργαζόμενων αναμένεται στο 2,00%.  

Οι παραδοχές αυτές αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση. 

Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως με αντίστοιχη αύξηση της 

συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που 

αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως μειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση. Ο αριθμός του 

απασχολούμενου στην εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος μισθοδοσίας του, έχουν ως 

ακολούθως: 
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Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Άτομα: 
  

Μόνιμης απασχολήσεως 127 187 

Εποχιακής απασχολήσεως 0 0 

Σύνολο 127 187 

Ανάλυση κόστους εργαζομένων: 
  

Έξοδα μισθοδοσίας 2.046.666,42 2.663.209,00 

Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού 74.513,64 35.153,11 

Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων 554.273,34 680.881,49 

Έξοδα παροχών στο προσωπικό 2.916,59 22.915,16 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 74.422,44 47.818,00 

Συνολικό κόστος 2.752.792,43 3.449.976,76 

 

Η δαπάνη για πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρεία που αναγνωρίστηκε στα 

αποτελέσματα καθώς και οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης είναι: 

  31.12.2015 31.12.2014 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1η Ιανουαρίου 103.655,51 75.794,62 

Δαπάνη τόκου 2.434,33 2.652,80 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 16.999,35 14.381,23 

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών 61.271,11 30.783,97 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους -74.513,64 -35.153,11 

Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά)  στην υποχρέωση 4.115,23 15.196,00 

Κόστος μεταφοράς προσωπικού -6.282,15 0,00 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου 107.679,74 103.655,51 

 

22. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 171.548,56 95.796,30 

Προμηθευτές & γραμμάτια πληρωτέα 2.090.521,91 2.828.224,13 

Επιταγές  πληρωτέες 425.020,55 787,54 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 1.272.880,61 1.040.580,59 

Υποχρεώσεις προς ΙΑΣΩ ΑΕ 6.984.740,22 5.042.000,00 

Πιστωτές διάφοροι 1.076.641,40 751.280,91 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 26.587,46 41.354,38 

Λοιποί μεταβ. λογ.παθητικού (εκπτώσεις υπό διακανονισμό 
ΕΟΠΥΥ) 

62.793,22 268.142,38 

ΣΥΝΟΛΟ  12.110.733,93 10.068.166,23 
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23. Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Η εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

24. Φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος (καταβλητέος) προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή του λογιστικού 

αποτελέσματος με τις διαφορές μεταξύ λογιστικής-φορολογικής βάσης και των μη εκπιπτόμενων στην 

φορολογία εισοδήματος δαπανών. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε 

ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι 

φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία της εταιρείας και οριστικοποιηθούν οι 

σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις 

φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φορολογικό συμψηφισμό κερδών των πέντε 

επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 

Με τον Ν.4334/16-7-15, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 26% σε 29% για εισοδήματα 

που αποκτώνται από 1/1/2015. Λόγω της μεταβολής αυτής, η εταιρεία προσάρμοσε τις φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις με αποτέλεσμα την αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων 

κατά περίπου € 228 χιλ. 

Ανέλεγκτη παραμένει για την εταιρεία η χρήση 2010 και κατά συνέπεια, οι φορολογικές της υποχρεώσεις για 

τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές. Οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δε θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  

Από τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών σύμφωνα με τις 

διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Οι εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης που χορηγήθηκαν  για τις 

χρήσεις 2011 έως και 2014 ήταν χωρίς επιφύλαξη. 

Και για τη χρήση του 2015 η εταιρεία ελέγχεται στα πλαίσια της έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού, 

από τους Νόμιμους Ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος θα 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση 

των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι αυτές δεν θα έχουν 

ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

25. Αναπροσαρμογές κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 

Δεν υφίστανται αναπροσαρμογές κονδυλίων προηγούμενης χρήσης. 

26. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας, υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους 

της μητρικής με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών της χρήσης, εξαιρουμένων των ιδίων 

κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την εταιρεία (ίδιες μετοχές). 
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Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Αποτελέσματα μετά φόρων  -4.359.882,84 -2.326.211,80 

Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών (ΔΛΠ 33) 19.764.731,00 19.764.731,00 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή -0,2206 -0,1177 

 

27. Μερίσματα ανά μετοχή 

Με βάση τα ΔΠΧΑ, το μέρισμα εμφανίζεται στην καθαρή θέση. Με την έγκριση της καταβολής του από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μεταφέρεται από την καθαρή θέση στις λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Για τη χρήση 2015 τα αποτελέσματα χρήσεως ήταν αρνητικά (ζημιές) και ως εκ τούτου δεν θα 

γίνει διανομή μερίσματος. 

28. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Η πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες και τις εξελίξεις τόσο στο χώρο της 

Ελληνικής επικράτειας όσο και διεθνώς. Στόχος είναι να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι 

οποίες μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η Εταιρεία χάρη 

στο εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό τους, τον άρτιο κτιριακό και ιατρικό 

εξοπλισμό και την συνδρομή κορυφαίων ιατρών-συνεργατών, καταφέρνει να διατηρείται ανταγωνιστική και να 

περιορίζει τους κινδύνους. Παρόλα αυτά, πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι 

γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της εταιρείας. 

Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο 

κίνδυνος αγοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου, ο πιστωτικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνο μη εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων. 

Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 3.16, τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα 

μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια 

τραπεζών. Η Διοίκηση της εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές 

πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες 

περιγράφονται κατωτέρω: 

Α. Κίνδυνος αγοράς 

 Κίνδυνος επιτοκίου: Τα λειτουργικά κέρδη και οι ταμειακές ροές της εταιρείας επηρεάζονται μερικώς από 

μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των 

επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών. Όλες οι υφιστάμενες συμβάσεις της εταιρείας 

είναι σε ευρώ και βασίζονται σε κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor. Μελλοντικές διακυμάνσεις του Euribor ή άλλων 

επιτοκίων, ενδέχεται να αυξήσουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν τις δανειακές υποχρεώσεις της, 

μειώνοντας τις ταμειακές ροές που θα ήταν διαθέσιμες για κεφαλαιουχικές δαπάνες και για τις ανάγκες 

κεφαλαίου κίνησης και επιβραδύνοντας την ικανότητά της να αποπληρώσει τα δάνειά της. 
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 Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων της και των υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ.  

Β. Πιστωτικός κίνδυνος  

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 90.504,43 250.676,36 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 17.172.077,78 18.221.614,38 

Μείον: προβλέψεις κάλυψης απωλειών -1.292.104,45 -1.188.196,70 

ΣΥΝΟΛΟ  15.970.477,76 17.284.094,04 

 

Όσον αφορά τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας η εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 

πιστωτικά ιδρύματα με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση. 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, αφορούν κατά € 1,52 εκατ. ασφαλιστικούς οργανισμούς, κατά € 0,049 

εκατ. ασφαλιστικές εταιρείες, κατά € 13,755 εκατ. Ιδιώτες και κατά € 1,8 εκατ. άλλους Φορείς και Ιδιώτες από 

λοιπές συσχετιζόμενες με τη δράση της επιχείρησης συναλλαγές. 

Για τις απαιτήσεις από ασφαλιστικούς οργανισμούς ο πιστωτικός κίνδυνος κυρίως εστιάζεται στην εφαρμογή 

του Ν.4172/2013 με τον οποίο καθιερώθηκε ο μηχανισμός επιστροφών και εκπτώσεων (clawback & rebate). 

Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη σχετικά με την οποία καλύπτει τις απαιτήσεις της μέχρι και το τέλος του 

2015 και θεωρεί ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις κατά την οριστικοποίηση από τον ΕΟΠΠΥ των σχετικών 

επιβαρύνσεων που θα γίνει με την περάτωση του σχετικού ελέγχου από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες. 

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο 2015, κοινοποίησε στην εταιρεία τα ποσά του rebate και claw back (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.) που αφορούν το Β’ Εξάμηνο του 2014 καθώς και το Ά Εξάμηνο του 2015 συνολικής αξίας ευρώ 

1.749.938,59. Η σχετική δαπάνη για το Β’ εξάμηνο 2015, με αξία ευρώ 303.907,75, προβλέφθηκε και 

καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ως μέλος του ομίλου ΙΑΣΩ και του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (Σ.Ε.Κ.) σε 

συνεργασία με άλλες εταιρείες του κλάδου, δεν έχει αποδεχθεί τις πράξεις που έχουν κοινοποιηθεί για τις 

περιόδους 2013, 2014 και Α’ εξάμηνο 2015 και έχει προσφύγει κατά αυτών ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Όσον αφορά τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχει συμβληθεί η εταιρεία, παρά τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει ο κλάδος, δεν πιθανολογείται περίπτωση μη ρευστοποίησης των σχετικών απαιτήσεων.  

Για τις απαιτήσεις από Ιδιώτες ελληνικής υπηκοότητας, ο πιθανός κίνδυνος έχει εκτιμηθεί και καλυφθεί με 

σχετική πρόβλεψη από την οποία ενδεχόμενα  να υπάρξουν μη σημαντικές αποκλίσεις. 

Για τις απαιτήσεις από Ιδιώτες αλλοδαπής υπηκοότητας (Λίβυοι πολίτες), που ανέρχονται την 31.12.2015 σε € 

12,563 εκ., και φέρεται υπεύθυνη η Πρεσβεία της Λιβύης, υφίστανται από προηγούμενη χρήση μικρή 
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πρόβλεψη αξίας 0,234 εκ. προς κάλυψη ενδεχόμενων απωλειών. Η εταιρεία είναι σε διαρκή επικοινωνία με 

την οφειλέτιδα Πρεσβεία και αισιοδοξεί για τη ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων σε βραχύ διάστημα, 

λαμβανομένης υπόψη της διακοπής της συνεργασίας από το Σεπτέμβριο του 2014. Σε κάθε περίπτωση η 

εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η απώλεια, δε θα υπερβεί το 30% της συνολικής απαίτησης. 

Στις απαιτήσεις από λοιπούς Φορείς και Ιδιώτες για συσχετιζόμενες με τη δράση της εταιρείας συναλλαγές δεν 

ενυπάρχει πιστωτικός κίνδυνος και θεωρούνται εισπρακτέες στο σύνολο τους. 

Γ. Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 

πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται από τη Διοίκηση σε διάφορες 

χρονικές περιόδους, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση. 

Στον επόμενο πίνακα παραθέτεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις 

συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2015 

  Κάτω από 1 έτος Μεταξύ 1 & 5 
Πάνω από 5 

έτη 

Δάνεια 20.980.299,44 0,00 0,00 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.110.733,93 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  33.091.033,37 0,00 0,00 

    
Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31.12.2014 

  Κάτω από 1 έτος Μεταξύ 1 & 5 
Πάνω από 5 

έτη 

Δάνεια 21.151.280,33 0,00 0,00 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10.068.166,23 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 54.737,11 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  31.274.183,67 0,00 0,00 

 

Η εφαρμογή των capital controls που έγινε στα μέσα της τρέχουσας χρήσης, επέβαλε τη λήψη πρόσθετων 

αποφάσεων αναφορικά με την είσπραξη των λογαριασμών των πελατών. Η εταιρεία εφάρμοσε πολιτικές 

προείσπραξης-προκαταβολές στους περισσότερους ιδιώτες ασθενείς, περιόρισε τη χρήση άλλων μέσων 

είσπραξης και επέκτεινε σημαντικά τις εισπράξεις μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Οι παραπάνω 

ενέργειες βελτίωσαν σημαντικά την ρευστότητα της εταιρείας και θα συνεχιστούν σε μόνιμη βάση. 

Δ. Κίνδυνος μη εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων 
 
Η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις Ομολογιακών Δανείων όπου εκτός των άλλων περιγράφονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις καταγγελίας των εκ μέρους των Ομολογιούχων Δανειστών. Στην περίπτωση που η Εταιρεία 

δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις ή να πληρεί συγκεκριμένους ετήσιους 
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χρηματοοικονομικούς δείκτες, οι ομολογιούχοι δανειστές στα πλαίσια άσκησης των δικαιωμάτων τους έχουν 

την δυνατότητα μονομερούς έγγραφης καταγγελίας της Δανειακής Σύμβασης και το σύνολο των Ομολογιών 

που δεν έχουν εξοφληθεί, να καταστούν ληξιπρόθεσμες και αμέσως απαιτητές πριν την τακτή λήξη τους στην 

αμέσως επόμενη διαχειριστική χρήση.  

 Με την δημοσίευση του Νόμου 4172/2013 και των σχετικών εγκυκλίων εξιδείκευσης των 

όρων περί καταλογισμού περικοπών (rebate και clawback) ενημερώθηκαν άμεσα οι Διοικήσεις των 

τραπεζών προκειμένου να αντιμετωπιστούν από κοινού οι τυχόν συνέπειες, δηλαδή να συνεχίσουν 

την ομαλή χρηματοδότηση αλλά και αντιμετώπιση των υφιστάμενων δανείων του Κλάδου Υγείας. 

Ύστερα από συνάντηση με τους επικεφαλείς των αρμόδιων Διευθύνσεων των Τραπεζών 

συμφωνήθηκε να εξετάσουν επωφελεία των δύο μερών τις συνέπειες από τις περικοπές αλλά και 

από την καθυστέρηση αποπληρωμής των υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επίσης γίνονται 

διαπραγματεύσεις μεταξύ της εταιρείας και των τραπεζών με στόχευση τον επανακαθορισμό του 

χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής του. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης θα επέλθει εντός 

του Α’ τετράμηνου του τρέχοντος έτους 2016 με θετική έκβαση για την εταιρεία. 

Ε. Κίνδυνος που σχετίζεται με τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας / πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα.  
 
Οι αρνητικές οικονομικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα που απορρέει από την Ελληνική χρηματοοικονομική και 

δημοσιονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά και ενδέχεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά την επιχειρηματική 

δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας. Οι χρήσεις 2012 ως και 2015 

ήταν μία δύσκολη χρονική περίοδος με μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους 

της χώρας, τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.  

Επίσης, κάθε επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών ή κοινωνικές εντάσεις, μπορούν να προκαλέσουν 

αναθεώρηση των υφιστάμενων κυβερνητικών πολιτικών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αλλαγή της οικονομικής 

πολιτικής και του στρατηγικού προσανατολισμού της εταιρείας, που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα 

αποτελέσματα, την οικονομική θέση και τις προοπτικές της. 

29. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

29.1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Τον Μάρτιο του 2012,  η Διοίκηση δεν προχώρησε σε ανανέωση των ασφαλιστήριων συμβάσεων (οι οποίες 

έληξαν 15.03.2012), διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες για να συνεχίσουν την ασφαλιστική κάλυψη των 

περιστατικών αστικής επαγγελματικής ευθύνης, απαίτησαν περαιτέρω κάλυψη αυτών των περιστατικών με 

απαλλαγή ανά περιστατικό, ποσού το οποίο είναι μεγαλύτερο από το σύνηθες ποσό που εκδικάζουν τα 

Ελληνικά δικαστήρια. Μέχρι την 31.12.2015, δεν έχουν κοινοποιηθεί στην εταιρεία αγωγές που δεν 

καλύπτονται από συμβάσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, για το σύνολο των συμβάντων που ενδεχομένως προκύψουν στο χρονικό 

διάστημα μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη των ασφαλιστικών συμβάσεων, θα διενεργείται πρόβλεψη μέσω 

των αποτελεσμάτων για το σύνολο της ζημίας που εκτιμάται από την εταιρεία ότι ενδέχεται να προκύψει. 
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Οι λοιπές επίδικες διαφορές καθώς και οι εκκρεμούσες δικαστικές αποφάσεις δεν  αναμένεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της. 

29.2. Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Η εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων. 

29.2.1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Από τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών σύμφωνα με τις 

διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Οι εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης που χορηγήθηκαν  για τις 

χρήσεις 2011 έως και 2014 ήταν χωρίς επιφύλαξη. 

Και για τη χρήση του 2015 η εταιρεία ελέγχεται στα πλαίσια της έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού, 

από τους Νόμιμους Ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος θα 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση 

των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι αυτές δεν θα έχουν 

ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

30. Επιμέτρηση εύλογης αξίας 

 
Παρακάτω, παρουσιάζεται μία σύγκριση, ανά κατηγορία, των λογιστικών και εύλογων αξιών στοιχείων του 

ενεργητικού της εταιρίας, τα οποία απεικονίζονται στη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης την 31η 

Δεκεμβρίου: 

 

Λογιστική αξία Εύλογη αξία 

Περιουσιακά στοιχεία 2015 2014 2015 2014 

Γήπεδα οικόπεδα 10.750.702,00 10.750.702,00 10.750.702,00 10.750.702,00 

Κτίρια 18.627.412,00 19.079.900,00 18.627.412,00 19.079.900,00 
 

Ιεραρχία εύλογης αξίας 

Η εταιρία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων και τω υποχρεώσεων ανά μέθοδο αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια εμπορεύσιμα στοιχεία, 

Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιορισθούν άμεσα ή 

έμμεσα μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές χρηματαγορές, 

Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δεν βασίζονται σε χρηματιστηριακές τιμές από 

ενεργές χρηματαγορές. 
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Εύλογη αξία 
Ιεράρχηση εύλογης 

αξίας 

Περιουσιακά στοιχεία 2015 2014 
 Γήπεδα οικόπεδα 10.750.702,00 10.750.702,00 Επίπεδο 2 

Κτίρια 18.627.412,00 19.079.900,00 Επίπεδο 2 
 

31. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

 Η εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΑΕ», μετά τη διάκριση ως “Best Hospitals Worldwide” για το 2014, συστήνεται 

από το Diplomatic Council, ως “Best Hospitals Worldwide” και για το 2015. Η αναγνώριση αυτή έρχεται σε 

συνέχεια των Πιστοποιήσεων της εταιρείας κατά TEMOS International με έδρα τη Γερμανία για τον Ιατρικό 

Τουρισμό και TUV Nord (TUV Hellas) κατά ISO 9001:2008, για το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων 

υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδομές του. Η εταιρεία παρέχει ένα εξαιρετικό επίπεδο περίθαλψης 

στους ασθενείς, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες της, μέσω της υιοθέτησης των πιο προηγμένων 

ιατρικών πρακτικών παγκοσμίως, της συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και 

διοικητικού προσωπικού, αλλά και μέσω επενδύσεων σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής. 

Πέραν του ανωτέρω δεν υπάρχουν, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου, γεγονότα που να αφορούν την 

εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Κορωπί, 14 Μαρτίου 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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