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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"MEDSTEM SERVICES - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ A.E."
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
1/1 - 31/12/2020
Προς την
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020
Κύριοι μέτοχοι,
Με την παρούσα έκθεση διαχειρίσεως, επισυνάπτουμε πλήρη ανάλυση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όπως αυτές έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Νόμου
4548/2018.
Επισκόπηση
Η εταιρεία λειτουργεί μια από τις αρτιότερες επιστημονικά και τεχνολογικά τράπεζες επεξεργασίας
ομφαλοπλακουντιακού αίματος στην Ελλάδα και φυλάσσει όλα τα μοσχεύματα βλαστοκυττάρων στα
εργαστήρια της.
Κατά το 2020 ο αριθμός των αποθηκεύσεων βλαστοκυττάρων, μειώθηκε περαιτέρω κυρίως λόγω της
μείωσης των τοκετών στην Ελλάδα καθώς οι ανωτέρω αποθηκεύσεις αποτελούν συμπληρωματική
υπηρεσία των γεννήσεων.
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιρείας
Κατά την προηγούμενη χρήση, η Διοίκηση της εταιρείας προέβη σε επανεκτίμηση της συνολικής
υποχρέωσης από προεισπραττόμενα έσοδα βάση ανανεωμένων στοιχείων για το απαιτούμενο κόστος
φύλαξης, η οποία ανήλθε στο ποσό των € 2.832.801,53 με αντίστοιχη αύξηση των εσόδων της
περσινής χρήσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα του 2020 να μην είναι ομοειδή και
συγκρίσιμα με αυτά του 2019.
Κατόπιν τούτου, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την χρήση του 2020, παρουσίασε μείωση της
τάξεως του 78,61% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθε σε € 0,81 εκατ. από € 3,80 εκατ.
της προηγούμενης χρήσης. Τα μικτά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν κατά 92,73%, και ανήλθαν σε €
0,23 εκατ. έναντι € 3,12 εκατ. της χρήσης του 2019. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της παρούσας χρήσεως ανήλθαν σε €
0,19 εκατ. έναντι € 3,08 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,19
εκατ. έναντι € 3,07 εκατ. τη χρήση του 2019. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 0,14
εκατ. έναντι € 2,04 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.
Η κατάσταση της εταιρείας κατά τη χρήση του 2020 αποτυπώνεται και στους δείκτες που παραθέτουμε
στον παρακάτω πίνακα:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κυκλοφοριακή Ρευστότητα
EBITDA (επί του κύκλου εργασιών)
Περιθώριο Κερδών προ φόρων
(επί του κύκλου εργασιών)

2020
14,94
24,04%

2019
10,39
81,15%

23,14%

80,98%
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Δαπάνες Εταιρείας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν τη χρήση 2020 σε € 0,075 εκατ.
παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,61% σε σχέση με τη χρήση 2019.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μικρή μείωση κατά τη χρήση 2020 και ανήλθαν σε €
950,36 από € 1.076,71 κατά τη χρήση 2019.
Περιβαλλοντικά ζητήματα
Δεν υφίστανται πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Εργασιακά ζητήματα
Το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας κατά την 31/12/2020 ανέρχονταν σε 7 άτομα
ομοίως και κατά την 31/12/2019.
Ίδιες μετοχές
Δεν κατέχονται από την εταιρεία Ίδιες μετοχές.
Υποκαταστήματα
Δεν υπάρχουν.
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Πιστωτικός κίνδυνος
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται στα διαθέσιμα της εταιρείας. Όμως η εταιρεία για τα
καταθετικά της προϊόντα χρησιμοποιεί αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής
πιστοληπτικής ικανότητας.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
της και των υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών
ταμειακών διαθεσίμων και την εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πιστώσεων.
Επιπλέον πληροφόρηση
Για τις χρήσεις από 2011 μέχρι και 2019, η εταιρεία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή
σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και έχει εκδοθεί και υποβληθεί Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές ως προς το έξοδο φόρου και την
αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου που έχει δημοσιευτεί στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε
κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/5.1.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού
φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και
να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την Διοίκηση της Εταιρείας
ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά
πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική της θέση.
Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 2020 είναι σε εξέλιξη και το Φορολογικό Πιστοποιητικό
αναμένεται να εκδοθεί εντός του Γ΄ Τριμήνου του 2021. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις
διαφορές ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με αυτές που απεικονίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Κατά την 31/12/2020, δεν υφίσταται από την εταιρεία σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις.
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Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2020
Με την από 15/7/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,
αποφασίστηκαν: α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 377.400,00 με
κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας
εκάστης μετοχής από € 10,00 σε € 47,00 και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της
Εταιρείας και β) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €448.800,00 με σκοπό
την επιστροφή μετρητών στους μετόχους που πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας
της μετοχής από € 47,00 σε € 3,00 καθώς και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της
Εταιρείας.
Με το από 04/11/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκλέχθηκε νέο μέλος o κ.
Ιωάννης Τσάκωνας ο οποίος αντικατέστησε το παραιτηθέν μέλος κ. Ιωάννη Βασιλόπουλο και η θητεία
του νέου Δ.Σ. λήγει την 04/11/2023. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Σταματίου Γεώργιος

Πρόεδρος

Δουλγεράκης Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Τσάκωνας Ιωάννης

Μέλος

Κυριότερες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη στην διάρκεια της χρήσης 1/131/12/2020 έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Η εταιρεία δεν συμμετέχει σε
καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τις εταιρείες και
τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτήν και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους
συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες.
Α) Αγορές
Οι αγορές στις οποίες προέβη η εταιρεία κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2020 και 2019 αφορούν σε
ιατρικές εξετάσεις σχετιζομένων με τα βλαστοκύτταρα καθώς και ενοίκια και κοινόχρηστα για χώρους
εντός του κεντρικού κτιρίου από τη μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., αναλώσιμο υγειονομικό υλικό από
την ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. και υπηρεσίες από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2020
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΙΑΣΩ
ΙΑΣΩ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΙΑΣΩ Α.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Α.Ε.
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.
116.663,28
13.750,00
0,00
130.413,28
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2019
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΙΑΣΩ
ΙΑΣΩ
ΙΑΣΩ Α.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Α.Ε.
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.
125.158,42
13.150,00
435,64
138.744,06
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Β) Πωλήσεις
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2020
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.
30.999,96
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2019
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.
26.500,00
Γ) Απαιτήσεις
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2020
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΙΑΣΩ
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΙΑΣΩ Α.Ε
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2019
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΙΑΣΩ
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΙΑΣΩ Α.Ε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.
0,00
1.022.525,00
1.022.525,00
Η απαίτηση ποσού € 1.000.000,00 αφορά δάνειο προς την εταιρεία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α.Ε.» με ετήσιο επιτόκιο 3,1% και αποπληρωμή την 30/9/2021.
Δ) Υποχρεώσεις
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2020
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΙΑΣΩ
ΙΑΣΩ
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ
ΙΑΣΩ Α.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Α.Ε.
Σ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.
0,00
0,00
0,00
0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2019
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΙΑΣΩ
ΙΑΣΩ
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ
ΙΑΣΩ Α.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Α.Ε.
Σ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ
56.521,89
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.
43.191,89
13.330,00
0,00
Επισημαίνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβονται για την ιδιότητά τους αυτή
και δεν τους έχουν χορηγηθεί δάνεια.
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Προοπτικές - Εξέλιξη δραστηριοτήτων για το 2021
Η Διοίκηση και η Διεύθυνση της Εταιρείας για το 2021 διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία.
Σε περίπτωση που η οικονομική κατάσταση της χώρας βελτιωθεί και παράλληλα αυξηθεί ο αριθμός
των γεννήσεων, τα περιστατικά συλλογής και φύλαξης αίματος και λώρου ενδέχεται να αυξηθούν σε
σχέση με τα περσινά επίπεδα ενώ σε αντίθετη περίπτωση, τα περιστατικά και τα οικονομικά μεγέθη
της εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν οριακή μείωση ή και να διατηρηθούν στο ίδιο επίπεδο με τη
χρήση του 2020.
Η προσήλωση στις αξίες μας και οι καλά εδραιωμένες δυνάμεις μας με κυριότερες την εμπιστοσύνη
των πελατών, την αφοσίωση των συνεργατών ιατρών και του προσωπικού, μας επιτρέπουν να
πιστεύουμε στην επίτευξη των μακρόπνοων ποσοτικών και ποιοτικών μας στόχων.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς
Η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και κατά το 2021 και η ύφεση που θα αντιμετωπίσει η
ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσει τις πωλήσεις της Εταιρείας και τα αποτελέσματα
της, εξαιτίας ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες της, αποτελούν συμπληρωματικό αγαθό των τοκετών
που δεν αναμένεται να επηρεαστούν.
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου γεγονότα για τα οποία να επιβάλλεται
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σας εκθέσαμε την πορεία της εταιρείας στη χρήση 2020, σας παραθέσαμε την έκθεση ελέγχου του
Ορκωτού Ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες και εισηγούμαστε
την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων της κρινόμενης χρήσεως.

Μαρούσι, 26 Απριλίου 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Ι. Σταματίου
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «MEDSTEM SERVICES
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, 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.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, 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.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην
ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας
για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση
για τη γνώμη μας.
Άλλο Θέμα
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α.Ε.» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή,
ο οποίος εξέφρασε γνώμη «Χωρίς επιφύλαξη» την 16η Μαΐου 2020 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της προηγούμενης χρήσεως.
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος.
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Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση,
τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις
ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα
δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα
μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με
βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που
οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα
ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται
ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις
σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια
που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
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απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015,
σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με
τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «MEDSTEM SERVICES
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αγ. Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ:173

Ανδρέας Κωνσταντίνου
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 30441
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο (10.200 μτχ Χ 10,00€)
Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη (ζημίες) εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές & λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

31/12/2020

31/12/2019

193.179,00
0,00
0,00

232.393,00
0,00
1.000.000,00

193.179,00

1.232.393,00

32.866,66
39.946,78
1.085.059,46

41.902,38
27.529,95
114.938,72

1.536.943,25
2.694.816,15
2.887.995,15

2.167.486,14
2.351.857,19
3.584.250,19

31/12/2020

31/12/2019

30.600,00
600,00
114.144,70

102.000,00
378.000,00
114.144,70

147.660,25
293.004,95

284.468,48
878.613,18

16

16.364,38

16.625,86

11
21

20.379,08
2.377.871,24

25.228,57
2.437.445,12

2.414.614,70

2.479.299,55

62.573,11
53.199,12
64.603,27

128.817,77
11.893,00
85.626,69

180.375,50
2.594.990,20
2.887.995,15

226.337,46
2.705.637,01
3.584.250,19

Σημείωση
5
6
7

8
7
7
9

20
20
19

10
15
10
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σημείωση
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά έξοδα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτ/των και αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα
στα αποτελέσματα
Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών
Αναβαλλόμενος φόρος
Λοιπά συνολικά εισοδήματα (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή

1/1-31/12/2020

1/1-31/12/2019

22

811.641,77
584.890,57
226.751,20

3.795.128,14
677.816,94
3.117.311,20

12
22
22
13

3.868,35
-32.949,33
-42.475,80
-652,47

4.271,72
-36.657,29
-44.105,63
-11.349,57

195.115,95
-40.574,00

3.079.630,43
-50.160,00

154.541,95
34.219,24
-950,36
187.810,83
-52.045,18
135.765,65

3.029.470,43
45.043,21
-1.076,71
3.073.436,93
-1.030.302,74
2.043.134,19

3.718,58
-892,46
2.826,12

-2.284,73
548,34
-1.736,39

138.591,77
13,3104

2.041.397,80
200,3073

14
14
15-16

11
16

17
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1-31/12/2020

1/1-31/12/2019

187.810,83

3.073.436,93

40.574,00
28.494,02
950,36
-34.219,24
0,00
223.609,97

50.160,00
25.177,54
1.076,71
-45.043,21
-2.832.801,53
272.006,44

9.035,72
-30.037,50
-114.045,51

7.552,09
-10.670,14
-121.948,11

-950,36
-24.786,00

-1.076,71
0,00

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (Α)

62.826,32

145.863,57

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων.
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (Β)

-1.360,00
52.094,24
-19.903,45
30.830,79

-3.874,00
18.543,21
0,00
14.669,21

-448.800,00
-275.400,00

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/Ζημίες χρήσεως προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Λοιπές προσαρμογές (επανεκτίμηση μακροπρόθεσμων εσόδων)
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων
Μείον:
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόροι εισοδήματος

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής
Καθαρές ταμιακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ)

-724.200,00

0,00
0,00
0,00

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
(Α+Β+Γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως

-630.542,89
2.167.486,14
1.536.943,25

160.532,78
2.006.953,36
2.167.486,14
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης
Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2019)

Μετοχικό

Υπέρ το

Τακτικό

Σωρευμένα

Σύνολο

Κεφάλαιο

Άρτιο

Αποθεματι
κό

Κέρδη /
Ζημίες

Ιδίων
Κεφαλαίων

102.000,00

378.000,00

114.144,70

-1.756.929,32

-1.162.784,62

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
χρήσης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης

0,00

0,00

0,00

2.041.397,80

2.041.397,80

Χρήσης (την 31η Δεκεμβρίου 2019)

102.000,00

378.000,00

114.144,70

284.468,48

878.613,18

102.000,00

378.000,00

114.144,70

284.468,48

878.613,18

0,00

0,00

0,00

138.591,77

138.591,77

-71.400,00

-377.400,00

0,00

0,00

-448.800,00

0,00

0,00

0,00

-275.400,00

-275.400,00

30.600,00

600,00

114.144,70

147.660,25

293.004,95

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης
Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2020)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
χρήσης
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης
Χρήσης (την 31η Δεκεμβρίου 2020)
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Σημειώσεις επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία «MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
δραστηριοποιείται σε υποστηρικτικές υπηρεσίες υγείας με κύριο αντικείμενο, από 1/1/2006, την
επεξεργασία και φύλαξη του ομφαλοπλακουντιακού αίματος των νεογνών και από τον Μάρτιο του
2010 και μετά, την επεξεργασία και φύλαξη μεσεγχυματικών κυττάρων του ομφάλιου λώρου των
νεογνών.
Η εταιρεία «MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» έχει την
μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και έχει την έδρα της στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 37-39.
Οι οριστικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2020, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο την 26/4/2021, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.groupiaso.gr. Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται υπό την τελική έγκριση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έχει κατά νόμο το δικαίωμα να τις τροποποιεί.
2. Αρχές σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 31/12/2020 έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις Διερμηνείες που έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31/12/2020. Οι λογιστικές αρχές
που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που
είχαν υιοθετηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2019,
με εξαίρεση τις διαφοροποιήσεις που επήλθαν από την εφαρμογή των νέων προτύπων οι οποίες
αναφέρονται στη συνέχεια.
Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που
ακολουθούνται. Επομένως, παρά την εμπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της Διοίκησης, είναι
δυνατό τα παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ υπολογισμών και παραδοχών που έχουν γίνει και των
πραγματικών αποτελεσμάτων. Οι εν λόγω εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται ανά τακτά
διαστήματα προκειμένου να συμπεριληφθούν όλα τα νέα δεδομένα.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ (€) το οποίο αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).
2.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
μεταγενέστερα και έχουν εφαρμογή στην εταιρεία. Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση
από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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1. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόστηκαν στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Τίτλος
Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 και το Δ.Λ.Π. 8: Ορισμός
Σημαντικότητας
Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων
Τροποποιήσεις αναφορών στο Πλαίσιο Κατάρτισης
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 9, ΙΑΣ 39 & Δ.Π.Χ.Α. 7: Interest
Rate Benchmark (IBOR) Reform – 1ο Στάδιο
Covid-19-Παραχωρήσεις ενοικίου – Τροποποίηση Δ.Π.Χ.Α. 16

Εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την
1-Ιαν-20
1-Ιαν-20
1-Ιαν-20
1-Ιαν-20
1-Ιουν-20

Οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά δεν είχαν σημαντική επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
2. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται
υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους

Τίτλος
Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 9, Δ.Λ.Π. 39, Δ.Π.Χ.Α. 7, Δ.Π.Χ.Α. 4 &
Δ.Π.Χ.Α. 16: Interest Rate Benchmark (IBOR) Reform – 2ο Στάδιο
Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 4: Αναβολή εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9
Ετήσιες βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α.: Κύκλος 2018-2020
Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 16: Έσοδα πριν την έναρξη της
προοριζόμενης χρήσης παγίου
Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 37: Επαχθείς συμβάσεις / Κόστος
εκπλήρωσης συμβάσεων
Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 3: Αναφορές στο Πλαίσιο Κατάρτισης
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Δ.Π.Χ.Α. 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις»
Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 και το Δ.Λ.Π. 8: Ταξινόμηση
υποχρεώσεων ως Μακροπρόθεσμες ή Βραχυπρόθεσμες

Εφαρμόζονται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την
1-Ιαν-21
1-Ιαν-21
1-Ιαν-22
1-Ιαν-22
1-Ιαν-22
1-Ιαν-22
1-Ιαν-23
1-Ιαν-23

Η Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις χρηματοοικονομικές
του καταστάσεις. Δεν αναμένεται, οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε
μεταγενέστερες περιόδους να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.

2.3 Μετατροπή ξένου νομίσματος
α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας είναι το ευρώ.
β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία αναφοράς,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
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Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους,
θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της
εύλογης αξίας.
2.4 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια, εκτός των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις, με την χρήση της μεθόδου της σταθερής απόσβεσης, και τις
ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την
απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων
ή ως ξεχωριστό πάγιο, μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά
οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος
τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα
αποτελέσματα των χρήσεων που πραγματοποιούνται.
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των
ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος κατασκευής, κόστος
αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Εάν οι υπολειμματικές αξίες, η προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή ή ο
προσδοκώμενος ρυθμός ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε
κάποιο περιουσιακό στοιχείο έχουν μεταβληθεί, οι αλλαγές αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μεταβολές
σε λογιστικές εκτιμήσεις.

2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σήματα και άδειες
Τα σήματα και οι άδειες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων
Λογισμικό – λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών.
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισμικού καταχωρούνται ως έξοδα
όταν γίνονται.
2.6 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αναλώσιμων υλών είναι το καθαρό
ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί κατά τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας.
Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους και περιλαμβάνει τις
δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων και τα ειδικά έξοδα αγοράς τους όπως μεταφορικά, ασφάλιστρα
κ.λπ. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στην περίοδο που
προκύπτουν.
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2.7 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα
συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική οντότητα.
Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών
εισοδημάτων και στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η ταξινόμηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από τα
συμβατικά χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
και το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση τους.
Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα,
η Εταιρεία αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους πλέον,
στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται μέσω
αποτελεσμάτων, του κόστους συναλλαγής. Οι απαιτήσεις από πελάτες που δεν περιέχουν σημαντική
χρηματοοικονομική συνιστώσα, αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής που προσδιορίζεται σύμφωνα με
το Δ.Π.Χ.Α. 15.
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από αυτά να
προκύπτουν ταμειακές ροές οι οποίες να είναι αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του
αρχικού κεφαλαίου.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές της δυνατότητες
προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι ταμιακές
ροές θα προκύψουν από τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών, πώληση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο.
Η αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση
περιουσιακών στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην
αγορά αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημερομηνία κατά την
οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.
Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
ταξινομούνται στις κάτωθι κατηγορίες:
(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
(β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
(γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
συνολικών εισοδημάτων χωρίς ανακύκλωση σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την
αποαναγνώριση
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(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς
εμπορία, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά την αρχική
αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία. Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή
την επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμιακές ροές
που δεν είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό μοντέλο.
(β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
Η Εταιρεία αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος εάν
πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι: α) Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται
σε επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για
τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και β) οι συμβατικές ρήτρες του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αποτελούν
μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του υπολοίπου του αρχικού κεφαλαίου.
Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο
αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή απομειωθεί.
(γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των
συνολικών εισοδημάτων
Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ταξινομήσει αμετάκλητα τις
συμμετοχικές επενδύσεις της ως συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω
συνολικών εισοδημάτων όταν πληρούν τον ορισμό της καθαρής θέσης σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 32
Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση, και δεν κατέχονται προς εμπορία. Η ταξινόμηση καθορίζεται
ανά χρηματοοικονομικό μέσο.
Τα κέρδη και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν ανακυκλώνονται
ποτέ στα κέρδη ή τις ζημίες. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν έχει
αποδειχθεί το δικαίωμα πληρωμής, εκτός εάν η Εταιρεία επωφελείται από τα έσοδα αυτά ως ανάκτηση
μέρους του κόστους του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, οπότε τα κέρδη αυτά
αναγνωρίζονται
στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Οι συμμετοχικοί τίτλοι που
προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων δεν υπόκεινται σε εξέταση
απομείωσης.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν:
•

Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή

•

Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά της να λαμβάνει ταμειακές ροές από το
περιουσιακό στοιχείο ή έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ’ ολοκλήρου τις
λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας
"pass-through" και είτε (α) η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και
τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κρατήσει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις εκτιμήσεις του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει
μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου.
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Όταν η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα να εισπράξει ταμειακές ροές από ένα περιουσιακό
στοιχείο ή έχει συνάψει συμφωνία μεταβίβασης, αξιολογεί εάν και σε ποιο βαθμό κατέχουν τους
κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα. Όταν η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κατέχει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου και ούτε έχει μεταβιβάσει
τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, συνεχίζει να αναγνωρίζει το μεταβιβασθέν περιουσιακό
στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης εμπλοκής της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει
επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η σχετική υποχρέωση
αποτιμώνται σε βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που η Εταιρεία κατέχει.
2.8 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και παρουσιάζονται
καθαρά στην κατάσταση οικονομικής θέσης εάν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα να συμψηφιστούν τα ποσά
που έχουν αναγνωριστεί και επιπλέον υπάρχει πρόθεση να γίνει εκκαθάριση του καθαρού ποσού,
δηλαδή πάγια και υποχρεώσεις να τακτοποιηθούν παράλληλα.
2.9 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει
η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη.
Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις
της προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα
όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για
την έκδοση τιμολογίου. Οι απαιτήσεις από πελάτες με πίστωση καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη
αξία τους η οποία συµπίπτει µε την ονομαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης.
Σχετικά με τις μη επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη
προσέγγιση του Δ.Π.Χ.Α. 9 και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια
ζωής των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς με
βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων, βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία για πιστωτικές ζημιές,
προσαρμοσμένο για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό
περιβάλλον. Οι επισφαλείς απαιτήσεις αξιολογούνται μία προς μία για τον υπολογισμό της σχετικής
πρόβλεψης. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων.
2.10 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, και καταθέσεις όψεως
χαμηλού κινδύνου.
2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινές μετοχές της Εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει
την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που
καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «Διαφορά από
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια.
Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών
εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν.
Κάθε κέρδος ή ζημιά, από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό, από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά κόστη
και φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται ως αποθεματικό στα Ίδια Κεφάλαια.
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2.12 Τρέχων και Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία.
Ο φόρος αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων» εκτός και αν σχετίζεται με ποσά
που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος
αναγνωρίζεται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια.
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει
θεσπιστεί κατά την ημερομηνία ισολογισμού και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία
προκύπτουν τα κέρδη. Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα
της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που
εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη
εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα
ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει
από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η
οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο
αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν
κατά την ημερομηνία αναφοράς και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που
δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων
και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί
διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό.
2.13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές
λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό
που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον
ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή
θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης
περιλαμβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η
επιχείρηση μετά τη λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των εργαζομένων.
Συνεπώς, περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα
καθορισμένων παροχών και αναλύονται κατωτέρω. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων
καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
i. Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της Εταιρείας (νομική ή τεκμαρτή)
περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται
τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς, το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος
προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η Εταιρεία (ή και ο εργαζόμενος) και από τις
καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών.
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Η πληρωτέα εισφορά από την Εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται
είτε ως μία υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο.
ii. Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις
επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών
αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο
απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος
συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου
μέχρι την συνταξιοδότηση του.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή και τις
μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της
προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit
method). Για την προεξόφληση της χρήσης 2020 το επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του
iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις αρχές του
Δ.Λ.Π. 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.
Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία,
τα έτη προϋπηρεσίας και ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι
προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το
σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες
επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το
αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων:
•
•

•
•

την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών/ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική
εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης,
τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα
αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής
υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που
χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών,
την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερα εκ των
ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή
η τερματική παροχή,
λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας.

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης
καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία
καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων
εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα
απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση.
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από ημερομηνία
του Ισολογισμού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας
εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να
ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίμηση των παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης
πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Στην
περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που
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θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως
ενδεχόμενη υποχρέωση.
2.14 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν:
• Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του
παρελθόντος,
• Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης,
• Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που
αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας
του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης αποτελεί η παρούσα αξία των εξόδων που
αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. Αν δεν είναι πλέον πιθανό
ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί μια υποχρέωση για την οποία έχει
ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται.
Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται
μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία
υποχρέωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων
οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη
για την Εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου, θεωρούνται
ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
2.15 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο η Εταιρεία αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για
τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν πελάτη.
Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για
τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για
λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα μεταβλητά
ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας»,
είτε με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού».
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σύμβασης,
μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον
έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί
ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον
πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα
μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη.
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει
η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη.
Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις
της προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα
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όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για
την έκδοση τιμολογίου.
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη
(προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο
(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των
αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι
υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας αναγνωρίζονται ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης
της συναλλαγής αν το αποτέλεσμα της συναλλαγής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Το έσοδο από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζεται στις λογιστικές περιόδους στις οποίες παρέχονται οι
υπηρεσίες.
Πωλήσεις αγαθών
Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται κατά την χρονική στιγμή που o αγοραστής αποκτά
τον έλεγχο των αγαθών, συνήθως με την παράδοση των αγαθών. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση του
Δ.Π.Χ.Α. 15 δεν έχει επίδραση στην αναγνώριση των εσόδων αυτών εκτός από τις περιπτώσεις όπου
τα αγαθά πωλούνται συνδυαστικά με άλλες υπηρεσίες όπως περιγράφεται κατωτέρω (συμβόλαια
πολλαπλών στοιχείων).
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου.
2.16. Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από
τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
2.17 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της
συνολικής διαχείρισης κινδύνου. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία
αποτελούνται από τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και
υποχρεώσεις.
3.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη κατά κύριο λόγο σε πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από απαιτήσεις
από πελάτες-ιδιώτες. Για την αποφυγή του κινδύνου μη είσπραξης των απαιτήσεών της, η εταιρεία
διαθέτει τμήμα πιστωτικού ελέγχου το οποίο χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη πληροφόρηση από το
μηχανογραφικό σύστημα, σχετικά με το μέγεθος και την έκταση των πιστώσεων αλλά και
λαμβάνοντας όλα τα δυνατά μέτρα αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης και της πιστοληπτικής
ικανότητας των πελατών, παρεμβαίνει με άμεση πληροφόρηση προς τη Διοίκηση.
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Τέλος, η εταιρεία αξιολογώντας και σταθμίζοντας τους υφιστάμενους κινδύνους προβαίνει σε
απομείωση απαιτήσεων για όσες (απαιτήσεις) έχουν χαρακτηριστεί ως επισφαλείς.
3.2 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν είναι σημαντικός λόγω των σημαντικών ταμιακών διαθεσίμων.
3.3 Λοιποί λειτουργικοί κίνδυνοι
Για την αντιμετώπιση λοιπών λειτουργικών κινδύνων, η Διοίκηση έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο
σύστημα εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και τη συμμόρφωση με τις
θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες, όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας της εταιρείας. Επίσης, η εταιρεία έχει συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις για την κάλυψη
κινδύνων Υλικών ζημιών και για απώλεια κερδών. Τέλος, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της εταιρείας,
η συνεχής επένδυση σε άρτια εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και οι ισχυρές υποδομές από την
μητρική ΙΑΣΩ Α.Ε., βοηθούν και υποστηρίζουν την εταιρεία έτσι ώστε να είναι διαρκώς
ανταγωνιστική, περιορίζοντας τους κινδύνους του ανταγωνιστικού ορίζοντα.

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι
εκτιμήσεις αυτές σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις που
συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού
και παθητικού στη επόμενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς
επανεκτιμούνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος όπως προσαρμόζεται σύμφωνα με τις
τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων προσδοκιών για μελλοντικά
γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες. Τα πραγματικά αποτελέσματα
ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες.
Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες
πηγές αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και
ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής:
Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων
Η Εταιρεία οφείλει να εκτιμήσει την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων καθώς και των άυλων
περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται είτε μέσω απόκτησης είτε μέσω συνενώσεων
επιχειρήσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη
νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» αφορά στα ποσά των
φόρων που αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για
τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να
προκύψουν σαν αποτέλεσμα ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Οι απολογιστικοί φόροι εισοδήματος
μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις, εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική
νομοθεσία, ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης.
Αυτές οι αλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
Στην περίπτωση που οι τελικοί πρόσθετοι φόροι που προκύπτουν είναι διαφορετικοί από τα ποσά που
αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις
για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των φορολογικών
διαφορών.
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις
προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν
θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναμένεται να
απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες
προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα
υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων
προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.
Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί μια
συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά με το
χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας του αναμενόμενου
μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και τις διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού.
Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από απαιτήσεις από πελάτες
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του Δ.Π.Χ.Α. 9 για τον υπολογισμό των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημιάς επιμετράται πάντοτε
σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από
πελάτες. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, επικαιροποιούνται τα ιστορικά ποσοστά που
χρησιμοποιούνται και αναλύονται οι εκτιμήσεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης. Η
συσχέτιση μεταξύ των ιστορικών στοιχείων, της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών περιλαμβάνει σημαντικές εκτιμήσεις. Το ύψος των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές των συνθηκών και των προβλέψεων
της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης. Επιπλέον, η εμπειρία του παρελθόντος αλλά και οι
προβλέψεις που γίνονται για το μέλλον ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε συμπεράσματα ενδεικτικά του
πραγματικού ύψους αθέτησης υποχρεώσεων πελατών στο μέλλον.
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
προσωπικού βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με τη χρήση αναλογιστικών
μεθόδων και παραδοχών. Τέτοιες αναλογιστικές παραδοχές είναι το επιτόκιο προεξόφλησης που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της παροχής και το ποσοστό μισθολογικών
αυξήσεων. Οι τυχόν αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν το υπόλοιπο των συνταξιοδοτικών
υποχρεώσεων. Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης.
Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα
αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των
υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Για τον καθορισμό του κατάλληλου επιτοκίου
προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου εταιρικών ομολογιών, τα
οποία μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η ημερομηνία
λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.

MEDSTEM SERVICES - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ A.E.

Page 26 of 38

5. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2020
Μηχ/κός
εξοπλισμός

Κτίρια
Έναρξη χρήσης (1/1/2020)
Κόστος ή εκτίμηση
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2020)
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες/Μεταφορές
Αποσβέσεις χρήσης
Αναπόσβεστη αξία
Λήξη χρήσης (31/12/2020)
Κόστος ή εκτίμηση
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

Λοιπά ενσώματα
πάγια

Σύνολο

8.050,29
-8.050,29
0,00

980.295,84
-782.816,84
197.479,00

222.374,17
-187.460,17
34.914,00

1.210.720,30
-978.327,30
232.393,00

0,00
0,00

197.479,00
0,00

34.914,00
1.360,00

232.393,00
1.360,00

0,00

-33.356,00

-7.218,00

-40.574,00

0,00

164.123,00

29.056,00

193.179,00

8.050,29
-8.050,29
0,00

980.295,84
-816.172,84
164.123,00

223.734,17
-194.678,17
29.056,00

1.212.080,30
-1.018.901,30
193.179,00

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2019
Μηχ/κός
εξοπλισμός

Κτίρια
Έναρξη χρήσης (1/1/2019)
Κόστος ή εκτίμηση
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2019)
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες/Μεταφορές
Αποσβέσεις χρήσης
Αναπόσβεστη αξία
Λήξη χρήσης (31/12/2019)
Κόστος ή εκτίμηση
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

Λοιπά ενσώματα
πάγια

Σύνολο

8.050,29
-8.050,29
0,00

980.295,84
-737.930,84
242.365,00

218.500,17
-182.186,17
36.314,00

1.206.846,30
-928.167,30
278.679,00

0,00
0,00
0,00
0,00

242.365,00
0,00
-44.886,00
197.479,00

36.314,00
3.874,00
-5.274,00
34.914,00

278.679,00
3.874,00
-50.160,00
232.393,00

8.050,29
-8.050,29
0,00

980.295,84
-782.816,84
197.479,00

222.374,17
-187.460,17
34.914,00

1.210.720,30
-978.327,30
232.393,00
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2020
Σήματα και άδειες –
Λοιπά δικαιώματα
1/1/2020
Κόστος κτήσεως
Σωρευμένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
Κίνηση 1/1 - 31/12/2020
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Μειώσεις/Πωλήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2020
Κόστος
Σωρευμένες Αποσβέσεις

Λοιπά άυλα
περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο

173,21
173,21
0,00

40.040,00
40.040,00
0,00

40.213,21
40.213,21
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

173,21
173,21

40.040,00
40.040,00

40.213,21
40.213,21

0,00

0,00

0,00

Αναπόσβεστη αξία

Άυλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2019
Σήματα και άδειες –
Λοιπά δικαιώματα
1/1/2019
Κόστος κτήσεως
Σωρευμένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
Κίνηση 1/1 - 31/12/2019
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Μειώσεις/Πωλήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2019
Κόστος
Σωρευμένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

Λοιπά άυλα
περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο

173,21
173,21
0,00

40.040,00
40.040,00
0,00

40.213,21
40.213,21
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

173,21
173,21

40.040,00
40.040,00

40.213,21
40.213,21

0,00

0,00

0,00

7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Α) Πελάτες
Πελάτες
Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο
Επιταγές σε καθυστέρηση
Επισφαλείς πελάτες
Μείον: προβλέψεις. απομείωσης

Υπόλοιπο πελατών

31/12/2020
39.946,78
1.438,72
16.940,00
970.641,24
-989.019,96
39.946,78

31/12/2019
27.529,95
1.438,72
16.940,00
941.016,31
-959.395,03
27.529,95
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Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες καθώς αναμένεται να τακτοποιηθούν εντός του
έτους μετά την περίοδο αναφοράς.
Η εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του Δ.Π.Χ.Α. 9, βάσει
της οποίας ο αντίθετος λογαριασμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών από απαιτήσεις από
πελάτες προσδιορίζεται στο ποσό που προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων.
Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιήθηκε ο κατωτέρω πίνακας
χρονολογικής ανάλυσης και ποσοστών, που αναπτύχθηκε με τη χρήση ιστορικών δεδομένων και
εύλογων προβλέψεων για το μέλλον, με βάση τον οποίο οι πρόσθετες αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες
κατά την 31/12/2020 και 31/12/2019 ανήλθαν σε € 0,00 και € 21.338,37 αντίστοιχα.
31/12/2020
31/12/2020

Απαιτήσεις
Ποσοστό
απωλειών
Ποσό πρόβλεψης

Χωρίς
Καθυστέρηση

1-30
ημέρες
καθυστέρηση

31-60
ημέρες
καθυστέρηση

61-90
ημέρες
καθυστέρηση

91-180
ημέρες
καθυστέρηση

άνω των
180 ημερών
καθυστέρηση

Σύνολο

4.950,00

4.800,00

9.491,34

3.534,00

18.270,00

987.921,40

1.028.966,74

0,10%

0,20%

1,00%

2,50%

5,00%

97,00%

93,24%

4,95

9,60

94,91

88,35

913,50

958.283,76

959.395,07

Υπόλοιπο προβλέψεων 31/12/2019 βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9

959.395,03

Πρόσθετες προβλέψεις βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9

0,04

31/12/2019
31/12/2019

Απαιτήσεις
Ποσοστό
απωλειών
Ποσό πρόβλεψης

Χωρίς
Καθυστέρηση

1-30
ημέρες
καθυστέρηση

31-60
ημέρες
καθυστέρηση

61-90
ημέρες
καθυστέρηση

91-180
ημέρες
καθυστέρηση

άνω των
180 ημερών
καθυστέρηση

Σύνολο

19.359,90

4.125,00

3.145,19

545,05

450,00

959.299,84

986.924,98

0,10%

0,20%

1,00%

2,50%

5,00%

100,00%

97,21%

19,36

8,25

31,45

13,63

22,50

959.299,84

959.395,03

Υπόλοιπο προβλέψεων 31/12/2018 βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9

938.056,66

Πρόσθετες προβλέψεις βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9

21.338,37

Οι μεταβολές της απομείωσης των επισφαλών απαιτήσεων κατά τη χρήση 2020 και 2019 για την
εταιρεία, έχουν ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

Αυξήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης
Μειώσεις προβλέψεων από εισπραχθείσες επισφάλειες κατά
τη διάρκεια της χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

31/12/2020

31/12/2019

959.395,03
29.624,93

938.056,66
23.008,23

0,00

-1.669,86

989.019,96

959.395,03
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Β) Λοιπές απαιτήσεις

Ελλην. Δημόσιο – προκατ. & παρακρ. φόροι
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις κατά θυγατρικών & συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Υπόλοιπο λοιπών απαιτήσεων

31/12/2020
11.893,00
66.089,50
1.000.000,00
7.004,97
71,99
1.085.059,46

31/12/2019
0,00
75.129,78
22.525,00
17.283,94
0,00
114.938,72

Η απαίτηση του € 1.000.000,00 αποτελεί δάνειο το οποίο έχει χορηγηθεί στην συνδεδεμένη του
Ομίλου Ιασώ εταιρεία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.». Με τροποποίηση της δανειακής
σύμβασης εντός του 2019, μετατέθηκε η ημερομηνία εξόφλησης του εν λόγω δανείου την 30η
Σεπτεμβρίου 2021 (αντί 30η Σεπτεμβρίου 2019).

8. Αποθέματα
31/12/2020
32.866,66
32.866,66

Αναλώσιμα Υλικά
Σύνολο

31/12/2019
41.902,38
41.902,38

Το ύψος των αποθεμάτων κρίνεται από τη Διοίκηση αναλογικό του κύκλου εργασιών και επαρκές για
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.
Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον
κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές
κλπ.
Το κόστος των αναλώσεων για την εταιρεία για τις χρήσεις 1/1-31/12/2020 και 1/1-31/12/2019 είναι:
1/1-31/12/2020
135.738,19

Κόστος αναλώσεων

1/1-31/12/2019
180.537,58

9. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως βραχείας διάρκειας και χαμηλού κινδύνου.

Τραπεζικές καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2020
1.536.943,25
1.536.943,25

31/12/2019
2.167.486,14
2.167.486,14
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10. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

53.863,46
8.709,65
62.573,11

123.337,35
5.480,42
128.817,77

8.095,25
11.708,23
44.654,44
145,35
0,00
64.603,27

10.359,52
12.190,61
62.950,89
125,67
0,00
85.626,69

Λοιπές υποχρεώσεις
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
Πιστωτές Διάφοροι
Μεταβατικοί Λογαρ. Παθητικού
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες εντός 5 μηνών από τη λήξη της χρήσης κατά μέσον
όρο.
11. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, έχει συνταχθεί αναλογιστική μελέτη
από ανεξάρτητο αναλογιστή με ημερομηνία 31/12/2020.
Από την εν λόγω μελέτη προέκυψαν σωρευτικά τα παρακάτω υπόλοιπα:
31/12/2020
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.
20.379,08
Σύνολο
20.379,08
Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν, έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Επιτόκιο προεξόφλησης
Αναμενόμενη μελλοντική αύξηση αποδοχών
Πληθωρισμός
Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover)
Μέση αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή προσωπικού

31/12/2019
25.228,57
25.228,57

0,60%
2,00%
1,50%
0,00%
19,20

Η δαπάνη για πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρεία που αναγνωρίστηκε
στα αποτελέσματα καθώς και οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης, έχουν ως εξής:

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1η Ιανουαρίου
Δαπάνη τόκου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) στην υποχρέωση
Κόστος μεταφοράς προσωπικού
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου

1/1-31/12/2020
25.228,57
253,65
1.787,92
-3.718,58
-3.172,48
20.379,08

1/1-31/12/2019
20.774,53
353,17
1.816,14
2.284,73
0,00
25.228,57
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12. Λοιπά έσοδα
Παρεπόμενες υπηρεσίες
Λοιπά έσοδα πελατών και κέρδη πάγιων στοιχείων
Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο

1/1-31/12/2020
30,00
2.644,63
1.130,91
62,81
3.868,35

1/1-31/12/2019
114,00
299,16
2.188,70
1.669,86
4.271,72

1/1-31/12/2020
652,47
0,00
0,00
652,47

1/1-31/12/2019
549,57
0,00
10.800,00
11.349,57

13. Λοιπά έξοδα

Λοιπά έξοδα πελατών – προσαυξήσεις
Φόροι-Τέλη παρελθουσών χρήσεων
Λοιπά έξοδα παρελθουσών χρήσεων
Σύνολο

Τα λοιπά έξοδα παρελθουσών χρήσεων της χρήσης 2019 αφορούν σε διαγραφή απαίτησης από το
Ελληνικό Δημόσιο για την οποία παρήλθε το δικαίωμα είσπραξής της.
14. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό

Χρεωστικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων
Έσοδα από τόκους δανείων
Σύνολο

1/1-31/12/2020
-950,36
3.219,28
30.999,96
33.268,88

1/1-31/12/2019
-1.076,71
18.543,21
26.500,00
43.966,50

15. 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.
Σύμφωνα με τις ελληνικές φορολογικές διατάξεις, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων ορίζεται σε 24% για την χρήση 2020.
Ο φόρος εισοδήματος της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Φόρος εισοδήματος
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

31/12/2020
53.199,12
-1.153,94
52.045,18

31/12/2019
18.649,48
1.011.104,92
1.030.302,74
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Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου ως εξής:

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής
Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή
Φόρος από μη εκπιπτόμενα έξοδα/έσοδα
Μη αναγνώριση αναβαλλομένης απαίτησης προηγούμενων ετών
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή
Φόρος

31/12/2020
187.810,83
24%
-45.074,60

31/12/2019
3.073.436,93
24%
-737.624,86

-6.970,58
0,00
0,00
52.045,18

-2.963,90
-230.254,81
-59.459,17
1.030.302,74

Για τις χρήσεις από 2011 μέχρι και 2019, η εταιρεία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή
σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και έχει εκδοθεί και υποβληθεί Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές ως προς το έξοδο φόρου και την
αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου που έχει δημοσιευτεί στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε
κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/5.1.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού
φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και
να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την Διοίκηση της Εταιρείας
ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά
πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική της θέση.
Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 2020 είναι σε εξέλιξη και το Φορολογικό Πιστοποιητικό
αναμένεται να εκδοθεί εντός του Γ΄ Τριμήνου του 2021. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις
διαφορές ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με αυτές που απεικονίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Κατά την 31/12/2020, δεν υφίσταται από την εταιρεία σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις.
16. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο
στην ίδια φορολογική αρχή. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/(υποχρέωση) καθώς και η κίνηση
της στην τρέχουσα χρήση έχει ως εξής:
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/(υποχρέωση)
Ένσώματα & άυλα στοιχεία
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

31/12/2020
-21.255,36
4.890,98
16.364,38

Μεταβολή χρήσης 2020
Χρέωση/(Πίστωση) στα αποτελέσματα

31/12/2020
-1.153,94

Χρέωση/(Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια μέσω κατάστασης
συνολικού εισοδήματος

31/12/2019
-22.680,72
6.054,86
16.625,86

892,46
-261,48
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17. Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος/(ζημία) που αναλογεί στους
μετόχους της εταιρείας με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών της χρήσης,
εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).
1/1-31/12/2020

1/1-31/12/2019

135.765,65
10.200
13,3104

2.043.134,19
10.200
200,3073

Κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή

18. Μερίσματα ανά μετοχή
Για τη χρήση του 2020, η εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος.
19. Λοιπά αποθεματικά
31/12/2020
114.144,70
114.144,70

Τακτικό Αποθεματικό
Σύνολο

31/12/2019
114.144,70
114.144,70

Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται το τακτικό αποθεματικό της εταιρείας το οποίο καταλογίζεται
με την έγκριση της διανομής των κερδών από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις 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. Μετοχικό Κεφάλαιο
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ
ΑΡΤΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

10.200
10.200

102.000,00
102.000,00

378.000,00
378.000,00

480.000,00
480.000,00

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
15 ΙΟΥΛΙΟΥ
2020
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

10.200
10.200
10.200

102.000,00
-71.400,00
30.600,00

378.000,00
-377.400,00
600,00

480.000,00
-448.800,00
31.200,00

Με την από 15/7/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,
αποφασίστηκαν: α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 377.400,00 με
κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας
εκάστης μετοχής από € 10,00 σε € 47,00 και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της
Εταιρείας και β) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €448.800,00 με σκοπό
την επιστροφή μετρητών στους μετόχους που πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας
της μετοχής από € 47,00 σε € 3,00 καθώς και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της
Εταιρείας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένο και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες
διακόσιες (10.200) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα ευρώ έκαστη (€3,00).
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21. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα έσοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

2.377.871,24
2.377.871,24

2.437.445,12
2.437.445,12

Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης ομφαλοπλακουντιακού αίματος και
ομφάλιου λώρου των νεογνών, προεισπράττει τα έσοδα των επόμενων ετών, δημιουργώντας
αντίστοιχες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μέχρι της λήξεως των εικοσαετών συμφωνηθέντων
συμβάσεων. Τα μακροπρόθεσμα αυτά έσοδα της φύλαξης, λογίζονται κάθε φορά εντός της περιόδου
της οποίας προσφέρονται και οι αντίστοιχες υπηρεσίες.
Κατά την προηγούμενη χρήση, η Διοίκηση της εταιρείας προέβη σε επανεκτίμηση της συνολικής
υποχρέωσης από προεισπραττόμενα έσοδα βάση ανανεωμένων στοιχείων για το απαιτούμενο κόστος
φύλαξης, η οποία ανήλθε στο ποσό των € 2.832.801,53 με αντίστοιχη αύξηση των εσόδων της χρήσης
αυτής.
22. Έξοδα κατ’ είδος

Αναλώσιμα υλικά
Αμοιβές προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφοροι φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι & συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Σύνολο

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

135.738,19
180.924,87
213.230,05
38.280,93
6.484,60
15.458,13
950,36
40.574,00
29.624,93
661.266,06

180.537,58
197.618,98
254.370,26
33.634,30
1.924,00
15.157,20
1.076,71
50.160,00
25.177,54
759.656,57

Η κατανομή των εξόδων σε κόστος παραγωγής, σε διοικητικό κόστος, σε κόστος διάθεσης και σε
χρηματοοικονομικό κόστος για την εταιρεία για τις χρήσεις 1/1 - 31/12/2020 και 1/1 - 31/12/2019, έχει
ως εξής:
1/1 - 31/12/2020
Eμπορεύματα – Αναλώσιμα
Μισθοί και παρεπόμ/ες παροχές
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις ενσωμ. στο κόστος
Προβλέψεις
Σύνολο

Παραγωγή
135.738,19
180.924,87
185.973,36
32.456,70
1.273,20
9.430,25
0,00
39.094,00
0,00
584.890,57

Διοίκηση
0,00
0,00
24.808,45
1.511,60
5.211,40
1.417,88
0,00
0,00
0,00
32.949,33

Διάθεση
0,00
0,00
2.448,24
4.312,63
0,00
4.610,00
0,00
1.480,00
29.624,93
42.475,80

Χρημ/κά
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,36
0,00
0,00
950,36

Σύνολο
135.738,19
180.924,87
213.230,05
38.280,93
6.484,60
15.458,13
950,36
40.574,00
29.624,93
661.266,06
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1/1 - 31/12/2019
Eμπορεύματα – Αναλώσιμα
Μισθοί και παρεπόμ/ες παροχές
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις ενσωμ. στο κόστος
Προβλέψεις
Σύνολο

Παραγωγή
180.537,58
192.803,73
215.228,90
27.786,22
0,00
9.687,20
0,00
49.604,00
2.169,31
677.816,94

Διοίκηση
0,00
0,00
32.806,84
1.566,45
1.924,00
360,00
0,00
0,00
0,00
36.657,29

Διάθεση
0,00
4.815,25
6.334,52
4.281,63
0,00
5.110,00
0,00
556,00
23.008,23
44.105,63

Χρημ/κά
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.076,71
0,00
0,00
1.076,71

Σύνολο
180.537,58
197.618,98
254.370,26
33.634,30
1.924,00
15.157,20
1.076,71
50.160,00
25.177,54
759.656,57

23. Ενδοεταιρικές συναλλαγές
Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη στην διάρκεια της χρήσης 1/131/12/2020 έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Η εταιρεία δεν συμμετέχει σε
καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τις εταιρείες και
τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτήν και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους
συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες.
Α) Αγορές
Οι αγορές στις οποίες προέβη η εταιρεία κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2020 και 2019 αφορούν σε
ιατρικές εξετάσεις σχετιζομένων με τα βλαστοκύτταρα καθώς και ενοίκια και κοινόχρηστα για χώρους
εντός του κεντρικού κτιρίου από τη μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., αναλώσιμο υγειονομικό υλικό από
την ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. και υπηρεσίες από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2020

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΙΑΣΩ Α.Ε

MEDSTEM SERVICES Α.Ε.

116.663,28

ΠΩΛΗΤΗΣ
ΙΑΣΩ
ΙΑΣΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
13.750,00
0,00

ΣΥΝΟΛΟ
130.413,28

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2019

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΙΑΣΩ Α.Ε

MEDSTEM SERVICES Α.Ε.

125.158,42

ΠΩΛΗΤΗΣ
ΙΑΣΩ
ΙΑΣΩ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
13.150,00
435,64

ΣΥΝΟΛΟ
138.744,06

Β) Πωλήσεις
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2020
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

MEDSTEM SERVICES Α.Ε.

30.999,96

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2019
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
26.500,00
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Γ) Απαιτήσεις
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2020

Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.

Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΙΑΣΩ
ΙΑΣΩ Α.Ε
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2019
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.

ΙΑΣΩ Α.Ε.
0,00

ΙΑΣΩ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
1.022.525,00

ΣΥΝΟΛΟ
1.022.525,00

Η απαίτηση ποσού € 1.000.000,00 αφορά δάνειο και τόκους δανείου προς την εταιρεία «ΙΑΣΩ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με ετήσιο επιτόκιο 3,1% και εξόφληση την 30/9/2021.
Δ) Υποχρεώσεις
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2020
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΙΑΣΩ
ΙΑΣΩ
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΙΑΣΩ Α.Ε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.
0,00
0,00
0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2019
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΙΑΣΩ
ΙΑΣΩ
Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΙΑΣΩ Α.Ε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
MEDSTEM SERVICES Α.Ε.
43.191,89
13.330,00
0,00

ΣΥΝΟΛΟ
0,00

ΣΥΝΟΛΟ
56.521,89

Επισημαίνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβονται για την ιδιότητά τους και δεν
τους έχουν χορηγηθεί δάνεια.

24. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού.
Το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας, τόσο κατά την 31/12/2020 όσο και κατά την
31/12/2019 ανέρχονται σε 7 άτομα.
25. Παροχές στο προσωπικό

Μισθοί - Ημερομίσθια
Έξοδα Κοινωνικής Ασφάλισης
Προβλέψεις Αποζημίωσης προσωπικού
Λοιπές παροχές
Σύνολο

1/1 - 31/12/2020
142.523,87
37.901,00
-1.130,91
500,00
179.793,96

1/1 - 31/12/2019
153.938,17
41.780,81
2.169,31
1.900,00
199.788,29
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26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς
Η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και κατά το 2021 και η ύφεση που θα αντιμετωπίσει η
ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσει τις πωλήσεις της Εταιρείας και τα αποτελέσματα
της, εξαιτίας ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες της, αποτελούν συμπληρωματικό αγαθό των τοκετών
που δεν αναμένεται να επηρεαστούν.
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου γεγονότα για τα οποία να επιβάλλεται
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Μαρούσι, 26 Απριλίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Φ.ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. AN 603601

Α.Δ.Τ. AΒ 510911

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΤΣΑΚΩΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ

Α.Δ.Τ. Σ 518832

Α.Δ.Τ. ΑΚ 620710 (ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 64973)
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