
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤAΞΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, 
 ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41784/04/Β/98/172(05) - ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 6806801000

ΕΔΡΑ: ΠΕΥΚΩΝ & ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ - ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  από   1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  έως  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 

ΕΠΑΝΕΝΤAΞΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  AΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη  πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους  συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση 

διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Αρμόδια Υπηρεσία-Περιφέρεια Αττικής
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού
Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. Ποσά εκφρασμένα σε  €

Διεύθυνση διαδικτύου: www.filoktitis.com.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Έμμεση μέθοδος 1/1/2015-31/12/2015 1/1/2014-31/12/2014

Σταματίου Γεώργιος Πρόεδρος Λειτουργικές δραστηριότητες

Πλεύρης Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος Αποτελέσματα προ φόρων -3.895.226,72 -2.282.716,27 

Αντσακλής Αριστείδης Δ/νων Σύμβουλος Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Μπούρος Αριστοτέλης Μέλος Αποσβέσεις 1.203.209,72 1.213.027,69

Δουλγεράκης Εμμανουήλ Μέλος Προβλέψεις 998.032,27 -1.232.346,40 

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 377,16 -15.466,29 

των ετήσεων οικονομικών καταστάσεων: 14.3.2016 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.119.858,14 1.180.568,02

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Απόστολος Θ. Πολύζος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14491)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κινήσεως ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ (Α.Μ. ΣΟΛ 125) Μείωση /(αύξηση ) αποθεμάτων 33.700,85 -4.193,06 

Τύπος έκθεσης ελέγχου Ελεγκτή: Γνώμη με επιφύλαξη - Θέμα έμφασης Μείωση /(αύξηση )  απαιτήσεων 122.253,06 -9.214,47 
Αύξηση/(μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,00 -1.000,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Μείωση) /αύξηση  υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.367.032,78 4.633.990,53

Ποσά εκφρασμένα σε  € Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -444.323,22 -1.067.415,14 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 Καταβεβλημένοι φόροι -485.192,79 -1.152.431,13 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 30.638.160,90 31.832.008,34 Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 19.721,25 1.262.803,48

Αΰλα περιουσιακό Στοιχεία 3.525,96 4.353,11 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.500,00 22.500,00 Απόκτηση/πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξ και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00

Αποθέματα 96.142,65 129.843,50 Αγορά ενσωμάτων και άϋλων παγίων στοιχείων -8.963,26 -43.042,79 

Απαιτήσεις από πελάτες 14.053.243,49 15.649.042,35 Τόκοι εισπραχθέντες 50,97 270,29

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.917.234,27 1.635.051,69 Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές  δραστηριότητες ( β ) -8.912,29 -42.772,50 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 46.730.807,27 49.272.798,99 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 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ) -160.171,93 184.521,52

Μετοχικό κεφάλαιο (19.764.731 μτχ των 0,55 €) 10.870.602,05 10.870.602,05 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 250.676,36 66.154,84

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 726.164,51 5.338.804,37 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 90.504,43 250.676,36

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 11.596.766,56 16.209.406,42

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.043.007,34 1.789.208,90 Ποσά εκφρασμένα σε  €

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 20.980.299,44 21.151.280,33

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.110.733,93 10.122.903,34 1/1/2015-31/12/2015 1/1/2014-31/12/2014
Σύνολο υποχρεώσεων 35.134.040,71 33.063.392,57 Κύκλος εργασιών 3.533.637,32 8.144.071,17

Μικτά κέρδη / (ζημιές) -1.936.110,23 349.015,49

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 46.730.807,27 49.272.798,99 Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -2.775.419,55 -1.102.418,54

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

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α) -4.359.882,84 -2.326.211,80

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λοιπά συνολικά έσοδα

Ποσά εκφρασμένα σε  € Κέρδη/Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας ακινήτων 0,00 -1.695.417,41

31/12/2015 31/12/2014 Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών -4.115,23 -15.196,00

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα) 16.209.406,42 19.801.472,15 Φόρος εισοδήματος 1.193,42 444.759,48

Αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων - οικοπέδων -249.835,21 -1.254.608,89 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -2.921,81 -1.265.853,93

Κέρδη / Ζημίες της περιόδου, μετά από φόρους -4.359.882,84 -2.326.211,80 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -4.362.804,65 -3.592.065,73

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών -2.921,81 -11.245,04

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 11.596.766,56 16.209.406,42 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0,2206 -0,1177

-                                           -                                     Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,00 0,0000

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών , επενδυτικών 

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Σταματίου Γεώργιος Αντσακλής Αριστείδης                                                  Ζαγκότσης ΔημήτριοςΤσιρόπουλος Στυλιανός
ΑΔΤ Κ 030874 ΑΔΤ AE 046383 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 21907 Α'ΤΑΞΗΣ

ΑΔΤ ΑΙ 619215

1. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις συμμετέχουν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ΙΑΣΩ.
2. Για την  κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015 τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014.
3. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 25.500.000,00 €, για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας ανέρχεται σε 127 άτομα κατά την 31.12.2015 και σε 187 άτομα την 31.12.2014.
5. Οι αγορές των παγίων της εταιρείας για τη χρήση 2015 ανήλθαν στο ποσό των 8.963,26  € ενώ για τη χρήση 2014 στο ποσό των 43.042,79 €.
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται στη σημείωση 24 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
7. Οι επίδικες διαφορές καθώς και οι εκκρεμούσες δικαστικές αποφάσεις δεν  αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
8. Η εταιρεία έχει διενεργήσει σωρευτικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις € 1.292.104,45 και για υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  € 107.679,54. Πέραν αυτών δεν έχει διενεργηθεί άλλη 
πρόβλεψη.
9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα € 2.921,81 στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της εταιρείας για τη χρήση 1.1.-31.12.15 αφορούν (μετά την αφαίρεση του φόρου) αναγνώριση της αναλογιστικής ζημιάς από επαναεπιμέτρηση 
προγράμματος καθορισμένων παροχών. 
10. Η εταιρεία την 31.12.2015 δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
11. Λόγω ύπαρξης ζημιών στη χρήση 2015 η εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα.
12. Τα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών/ (ζημιών), μετά από φόρους, διά του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της εταιρείας.
13. Η απομείωση των απαιτήσεων και των εσόδων για Rebate & Clawback του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013, για τη χρήση 2015, ανήλθε σε 1,751 εκ. (προ ΦΠΑ).
14. 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 € 228 χιλ.
15. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου 
στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31.12.2015:

α) Έσοδα                                                       0,00 €
β) Έξοδα                                           150.153,07  €
γ) Απαιτήσεις                                                0,00 €
δ) Υποχρεώσεις                           7.429.581,12  €
ε) Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών        0,00   €

16. Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 31.12.2015 παρατίθενται στη σημείωση 31 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
17. Το θέμα έμφασης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός ότι 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 οριζόμενωνστις 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.


