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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  

για την εταιρεία  "MEDSTEM SERVICES - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ A.E." 

για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 προς τους μετόχους της Εταιρείας 

 

 

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. 

 

1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας  

 

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου, στόχοι και βασικές αξίες 

 

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.  

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2021 η Εταιρεία απασχολούσε 5 εργαζόμενους. 

 

β. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 

 

Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 

ορίζεται, ελέγχεται και αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση. 

 

γ. Οικονομική Επισκόπηση έτους 2021 

 

O κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την χρήση του 2021, ανήλθε σε € 825.235,96 έναντι των € 811.641,77 της 

προηγούμενης χρήσης. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 245.202,52 για το 2021 έναντι των € 224.498,46 εκατ. της χρήσης 

του 2020. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της 

παρούσας χρήσεως ανήλθαν σε € 217.101,76 έναντι των € 192.863,21 της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων 

ανήλθαν σε € 216.190,23 έναντι των € 185.558,09 τη χρήση του 2020. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 

€163.203,38 των € 134.053,57 της προηγούμενης χρήσης.  

 

 

01/01/2021-

31/12/2021  

01/01/2020 - 

31/12/2020 

Κύκλος Εργασιών         825.236,96             811.641,77 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA)         217.101,76             192.863,21  

Κέρδη προ φόρων         216.190,23             185.558,09  

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους         163.203,38             134.053,57  

 

 

Δαπάνες Εταιρείας 

Το κόστος πωληθέντων ανήλθε το 2021 σε € 580.033,44 σε σύγκριση με € 587.143,31 για το 2020. Τα έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν τη χρήση 2021 σε € 14.313,91 και € 76.035,22 αντίστοιχα, έναντι των 

€32.949,33 και € 42.475,80 για τη χρήση 2020. 

 

γ. Μερισματική Πολιτική  

 

Η διάθεση των καθαρών κερδών και η καταβολή μερίσματος, γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο, όπως 

κάθε φορά ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 

2021, την 17η Ιουνίου 2022 και πρότεινε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος 

για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.  
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2. Κυριότεροι κίνδυνοι 

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές 

επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη της 

Εταιρείας. H Εταιρεία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο κίνδυνο μέσω της παρακολούθησης και προγραμματισμού των 

ταμειακών της ροών και δρα κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης κατά το δυνατόν επαρκών πιστωτικών ορίων και 

ταμειακών διαθεσίμων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τις βέλτιστες πηγές χρηματοδότησης. Παράλληλα, η Εταιρεία 

φροντίζει για την αποδοτική και χαμηλού ρίσκου τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων διατηρώντας τα χρηματικά 

διαθέσιμα σε ετοιμότητα. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα 

μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά 

την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας περιορίζεται κυρίως στις ενδοομιλικές 

απαιτήσεις και στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και κρίνεται χαμηλός λόγω της υψηλής φερεγγυότητας των 

εταιρειών του ομίλου καθώς και των τραπεζικών ιδρυμάτων όπου η Εταιρεία διατηρεί τις καταθέσεις της και 

διακρίνονται για την υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωσή τους. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων κυμαίνεται 

λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο 

των περιουσιακών στοιχείων της και των υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ. 

 

 

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και συμμόρφωσης με τη 

νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό 

περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει 

την προστασία του περιβάλλοντος. Η Διοίκηση θεωρεί ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για αναγνώριση προβλέψεων 

για περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της Εταιρείας. 

 

 

4. Εργασιακά ζητήματα 

 

Η εταιρεία, την 31/12/2021 και την 31/12/2020 απασχολούσε 5  άτομα. 

 

 

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) 

 

Αναφορικά με τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, παρατίθενται οι παρακάτω δείκτες: 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

01/01/2021-

31/12/2021  

01/01/2020 - 

31/12/2020 

    
Κυκλοφορούν ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού 93,87%  93,31% 

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού 6,13%  6,69% 

    
 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

    
 

Ίδια κεφάλαια/Σύνολο υποχρεώσεων 19,00%  11,92% 

    
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.    
     
    
Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.040,12%  1.494,00% 

    
Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονομικής μονάδος.   
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Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

01/01/2021-

31/12/2021  

01/01/2020 - 

31/12/2020 

    
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων/Ίδια κεφάλαια 45,99%  60,35% 

    
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.    
    

 

 

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας  

Προοπτικές για το 2022 

 

Η Διοίκηση και η Διεύθυνση της Εταιρείας αποφάσισαν για το 2022 την δραστηριοποίηση στη φύλαξη των ήδη 

υπαρχόντων δειγμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος και μεσεγχυματικών κυττάρων του ομφάλιου λώρου των 

νεογνών, και την επανεξέταση των μακροπρόθεσμων στόχων της. 

 

 

 

7. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 50 του Ν.4548/2018  

 

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές» κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021. 

 

 

8. Υποκαταστήματα της Εταιρείας 

 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 

 

 

9. Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε., με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, η οποία συμμετέχει στις 

31/12/2021 άμεσα με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιό της. Κατωτέρω παρατίθεται λίστα με τις συνδεδεμένες 

εταιρείες του Ομίλου. 

 

Επωνυμία Επιχείρησης 
 

Είδος σχέσης 

ΙΑΣΩ Α.Ε.  Μητρική 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.  Συνδεδεμένη 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.  Συνδεδεμένη 

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  Συνδεδεμένη 

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.  Συνδεδεμένη 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.  Συνδεδεμένη 

HOCO A.E.  Συνδεδεμένη 

 

 

Με τις ανωτέρω εταιρείες, η Εταιρεία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές εντός της περιόδου στα πλαίσια των συνήθων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, ενώ δεν υπάρχουν ουσιώδεις συναλλαγές που να μην έχουν πραγματοποιηθεί υπό 

τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

 

 
 31/12/2021  31/12/2020 

Ποσά σε Ευρώ Απαιτήσεις 
 

Υποχρεώσεις 
 

Απαιτήσεις 
 

Υποχρεώσεις 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 0,00  0,00  1.000.000,00  0,00 

Σύνολο 0,00  0,00  1.000.000,00  0,00 
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 01/01/2021-31/12/2021  01/01/2020-31/12/2020 

Ποσά σε Ευρώ Έσοδα 
 

Έξοδα 
 

Έσοδα 
 

Έξοδα 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,00  124.097,28  0,00  116.663,28 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε 0,00  0,00  0,00  13.750,00 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 28.416,63  0,00  30.999,96  0,00 

Σύνολο 28.416,63  124.097,28  30.999,96  130.413,28 

 

 

 

10. Αμοιβές Διοίκησης 

 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, δεν καταβλήθηκαν αμοιβές Διοίκησης.  

 

 

11. Μεταγενέστερα Γεγονότα 

 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα πλέον αυτών που ήδη γνωστοποιούνται στις ανωτέρω σημειώσεις, τα οποία 

απαιτούν γνωστοποίηση ή προσαρμογή των συνημμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

 

 

12. Λοιπά θέματα 

Η Εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα.  

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

 

Μετά από αυτά παρακαλούμε όπως: 

 

Εγκρίνετε την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Κατάσταση Μεταβολών 

Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις 

λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες της χρήσης 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), 

 

 

Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2022 

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 2021, 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 2021, 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, καθ’όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, 

όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 

τον έλεγχο των 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. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων 

Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 

την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 

εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε 

τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 

ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς 

φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να 

αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 
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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. 

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 
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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 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 31.12.2021. 

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, 6 Οκτωβρίου 2022 

Ο  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Ανδρέας Κωνσταντίνου 

ΑΜ/ΣΟΕΛ: 30441 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή  
ΑΜ ΣΟΕΛ:173 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ(*) 

 

 

 Σήμ. 

01/01/2021- 

31/12/2021  

01/01/2020-

31/12/2020 

     
Κύκλος εργασιών προ Rebate & Clawback  825.235,96  811.641,77 

Κόστος πωληθέντων 6 -580.033,44  -587.143,31 

Μικτά κέρδη  245.202,52  224.498,46 

      
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 4 35.264,68  3.868,35 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 -14.313,91  -32.949,33 

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6 -76.035,22  -42.475,80 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 7 -1.156,31  -652,47 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και 

αποσβέσεων  217.101,76  192.863,21 

      
Αποσβέσεις 6 -28.140,00  -40.574,00 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων   188.961,76  152.289,21 

      
Χρηματοοικονομικά Έσοδα 8 28.417,86  34.219,24 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 8 -1.189,39  -950,36 

Κέρδη προ φόρων  216.190,23  185.558,09 

      
Φόρος Εισοδήματος 9 -52.986,85  -51.504,52 

Κέρδη μετά από φόρους (A)  163.203,38  134.053,57 

Λοιπά συνολικά έσοδα     

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 

αποτελέσματα     
Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών  26,00  416,02 

Αναβαλλόμενος Φόρος  -5,72  -99,85 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)  20,28  316,18 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)  163.223,66  134.369,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (σημ.2.4.18) 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως και 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKHΣ ΘΕΣΗΣ(*) 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σήμ. 31/12/2021  31/12/2020 

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:     
Ενσώματα πάγια 10 180.494,00  193.179,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   180.494,00  193.179,00 

      
Κυκλοφορούν ενεργητικό:     
Αποθέματα 11 28.109,02  32.866,66 

Πελάτες  12 7.933,99  39.946,78 

Λοιπές απαιτήσεις 12 108.092,90  1.085.059,46 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 2.619.350,71  1.536.943,25 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   2.763.486,62  2.694.816,15  

    
Σύνολο ενεργητικού  2.943.980,62  2.887.995,15  

     

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ &  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Ίδια κεφάλαια:     
Μετοχικό κεφάλαιο (10.200 μτχ Χ 3,00 €) 14 30.600,00  30.600,00 

Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο 14 600,00  600,00 

Λοιπά αποθεματικά 15 114.144,70  114.144,70 

Κέρδη (ζημίες) εις νέον  324.769,05  162.145,58 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων μητρικής  470.113,75  307.490,28 

Υποχρεώσεις:     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω έξοδου από την υπηρεσία                16 1.961,51  1.319,43 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 19.302,03  20.938,70 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 18 2.317.146,52  2.377.871,24 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   2.338.410,06  2.400.129,37  

    
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 19 64.837,72  62.573,11 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  55.171,85  53.199,12 

Λοιπές Υποχρεώσεις 19 15.447,24  64.603,27 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   135.456,81  180.375,50  

    
Σύνολο Υποχρεώσεων  2.473.866,87  2.580.504,87 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  2.943.980,62  2.887.995,15 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (σημ.2.4.18) 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως και 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(*)  

 

 

 

  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
Άρτιο 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Σωρευμένα 
Κέρδη / 
Ζημίες 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 
Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2020) 102.000,00 378.000,00 114.144,70 284.468,48 878.613,18 

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής 
(ΔΛΠ 19) 

      18.707,36 18.707,36 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 
Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2020) 102.000,00 378.000,00 114.144,70 303.175,84 897.320,54 

Καθαρά κέρδη περιόδου 0,00 0,00 0,00 134.369,74 134.369,74 

Μείωση μετοχικού Κεφαλαίου -71.400,00 -377.400,00 0,00 0,00 -448.800,00 

Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00 0,00 -275.400,00 -275.400,00 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης 
(την 31η Δεκεμβρίου 2020) 30.600,00 600,00 114.144,70 162.145,58 307.490,28  

     
 

      
          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 
Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2021) 30.600,00 600,00 114.144,70 162.145,58 307.490,28 

Καθαρά κέρδη περιόδου 0,00 0,00 0,00 162.623,47 162.623,47 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης 
(την 31η Δεκεμβρίου 2021) 30.600,00 600,00 114.144,70 324.769,05 470.113,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (σημ.2.4.18) 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως και 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ(*) 

 

 

  

01/01/2021- 

31/12/2021  

01/01/2020-

31/12/2020 

     
Λειτουργικές δραστηριότητες    

 
Κέρδη προ φόρων  216.190,23  185.558,09 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις  28.140,00  40.574,00 

Προβλέψεις  33.929,91  30.746,76 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.189,39  950,36 

Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 

δραστηριότητας 
 -28.417,86  -34.219,24 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης  251.031,67  223.609,97 

 
 

 
 

 
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης     

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων  4.757,64  9.035,72 

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων  975.709,15  -30.037,50 

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων  -91.495,52  -114.045,51 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  1.140.002,94  88.562,68 

      

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Καταβληθέντες τόκοι  -1.181,47  -950,36 

Καταβληθείς φόροι εισοδήματος  -69.376,87  -24.786,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες (Α)  -70.558,34  62.826,32 

      

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορές ενσώματων παγίων  -15.455,00  -1.360,00 

Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων μερών  0,00  -19.903,45 

Τόκοι που εισπράχθηκαν  28.417,86  52.094,24 

Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές  δραστηριότητες (Β)  12.962,86  30.830,79 

      

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής  0,00  -275.400,00 

Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου  0,00  -448.800,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ)  0,00  -724.200,00 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

(Α+Β+Γ) 
 

1.082.407,46 
 

-630.542,89 

      

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως  1.536.943,25  2.167.486,14 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως  2.619.350,71  1.536.943,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας (σημ.2.4.18) 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως και 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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                   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

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 ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο την 17/06/2022 και 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 31/12/2021 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 31/12/2021. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

συνεπείς με αυτές που είχαν υιοθετηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων της 

31/12/2020, 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 την 1 Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την 

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

 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 

Δ.Π.Χ.Α. 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19»  

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από την 

εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. 

Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν 

για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων.  

Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Δ.Π.Χ.Α. 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9»  

Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο Δ.Π.Χ.Α. 4 

«Ασφαλιστήρια συμβόλαια» από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι οντότητες να 

υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Δ.Π.Χ.Α. 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

http://www.groupiaso.gr/
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Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Δ.Π.Χ.Α. 9, Δ.Λ.Π. 39, Δ.Π.Χ.Α. 7, Δ.Π.Χ.Α. 4 και Δ.Π.Χ.Α. 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων 

αναφοράς – Φάση 2»  

Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό 

επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια 

εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα 

λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει.  

 

Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

 

 

Δ.Π.Χ.Α. 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19 – Παράταση περιόδου 

εφαρμογής (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Απριλίου 2021) 

 

Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις παραχωρήσεις σε ενοίκια κατά 

ένα έτος για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται στις ή έως τις 30 Ιουνίου 2022. 

 

Δ.Π.Χ.Α. 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 17 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

 

Το Δ.Π.Χ.Α. 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 17 που εκδόθηκαν τον Ιούνιο 

του 2020, αντικαθιστά το Δ.Π.Χ.Α. 4. Το Δ.Π.Χ.Α. 17 καθιερώνει τις αρχές  για την αναγνώριση, επιμέτρηση και 

παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να 

παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα 

συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το Δ.Π.Χ.Α. 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να 

λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε 

ιστορικό κόστος.  

 

Δ.Λ.Π. 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που λαμβάνονται 

από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί 

επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια 

παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας.  

Δ.Λ.Π. 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα σχετιζόμενο κόστος της 

εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η 

τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα 

αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της 

σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση.  

Δ.Π.Χ.Α. 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική 

Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία 

συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να 

αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης.  
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Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των 

δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της 

οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του 

όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του Δ.Λ.Π. 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση Πρακτικής 

Δ.Π.Χ.Α. «Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές τους πολιτικές όταν αυτές 

είναι ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του ουσιώδους όταν αυτή εφαρμόζεται σε 

γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών.  

Δ.Λ.Π. 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός 

των λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές από 

τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις.  

Δ.Λ.Π. 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2023) 

 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες συναλλαγές που, 

κατά την αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει 

συνήθως για συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Δ.Π.Χ.Α. 17 (Τροποποίηση) «Αρχική Εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 17 και Δ.Π.Χ.Α. 9 – Συγκριτική πληροφόρηση» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

 

Η τροποποίηση είναι μια επιλογή μετάβασης που σχετίζεται με τη συγκριτική πληροφόρηση σχετικά με 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται κατά την αρχική εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 17. Η 

τροποποίηση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις οντότητες να αποφύγουν προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ασφαλιστικών συμβολαίων, και ως εκ τούτου να 

βελτιώσει τη χρησιμότητα της συγκριτικής πληροφόρησης για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.  Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε Δ.Π.Χ.Α. 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2022) 

 

Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε 

στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα 

συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%. 

Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο 

επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν 

χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 

Δ.Λ.Π. 41 «Γεωργία» 

Η τροποποίηση έχει καταργήσει την απαίτηση για τις οντότητες να εξαιρούν τις φορολογικές ταμειακές ροές κατά τη 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 41. 
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2.3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσης διοίκησης 

 

Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε εκτιμήσεις, κρίσεις και 

παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και 

έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης αναθεωρούνται κατ’ 

έτος. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις και κρίσεις αυτές. Οι σημαντικότερες 

κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με γεγονότα των οποίων η εξέλιξη θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια 

των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την επόμενη περίοδο είναι οι 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. 

 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών προσωπικού της Εταιρείας, 

βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Μία 

τέτοια αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 

κόστους της παροχής. 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. 

Άλλες σημαντικές παραδοχές των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται μερικώς στις τρέχουσες συνθήκες 

αγοράς 

 

Προβλέψεις για κινδύνους  

Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για κινδύνους που αφορούν σε αγωγές τρίτων κατά αυτής και των οποίων η έκβαση 

ενδέχεται να οδηγήσει σε εκροή πόρων για το διακανονισμό τους. Η πρόβλεψη σχηματίζεται με βάση το αγώγιμο ποσό 

και την πιθανότητα έκβασης της δικαστικής διαμάχης. Οι εκτιμήσεις γίνονται σε συνεργασία με τους νομικούς 

συμβούλους της Εταιρείας. Πρόβλεψη για ενδεχόμενη απαίτηση δε δημιουργείται. Την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν 

υφίσταται λόγος σχηματισμού προβλέψεων. 

 

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. 

 

Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Χρηματοοικονομικών Kαταστάσεων, εκτιμά την ύπαρξη ή μη ενδείξεων 

απομείωσης των μακροπρόθεσμων περιουσιακών της στοιχείων. Ο προσδιορισμός ύπαρξης ενδείξεων απομείωσης 

απαιτεί από τη Διοίκηση να προβεί σε εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις αναφορικά με εξωτερικούς και εσωτερικούς 

παράγοντες, στο βαθμό που επηρεάζουν την ανακτησιμότητα των περιουσιακών της στοιχείων καθώς και κρίσεις 

αναφορικά με τον προσδιορισμό των ανεξάρτητων μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών. 

 

Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία  

Ο φόρος εισοδήματος για την κλειόμενη χρήση καθώς και για προηγούμενες χρήσεις υπολογίζεται με βάση τα ποσά που 

εκτιμάται ότι θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές, χρησιμοποιώντας τους θεσμοθετημένους φορολογικούς 

συντελεστές κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει 

τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος και τον 

αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται επί των φορολογικών 

ζημιών στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα προκύψουν φορολογικά κέρδη έναντι των οποίων οι ζημίες δύνανται να 

συμψηφιστούν. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που θα αναγνωριστούν απαιτούν σημαντική κρίση της 

Διοίκησης αναφορικά με το ύψος και το χρόνο πραγματοποίησης μελλοντικών φορολογητέων κερδών. 
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2.4 Βασικές λογιστικές πολιτικές 

 

2.4.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ 

χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές αυτές, 

περιλαμβάνονται στα λοιπά έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

 

 

2.4.2 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια, εκτός των ιδιοχρησιμοποιούμενων και 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. 

 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια), αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται  

από ανεξάρτητους εκτιμητές, μειωμένες κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. 

 

Οι εύλογες αξίες των οικοπέδων και των κτιρίων προσδιορίζονται από εκτιμήσεις που διενεργούνται από ανεξάρτητο 

ειδικό εκτιμητή. Αυτές οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλιστεί ότι η λογιστική 

αξία δεν διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη που θα προσδιοριζόταν χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία στο τέλος της 

περιόδου αναφοράς. Όταν οι λογιστικές αξίες των οικοπέδων και κτιρίων υπερβαίνουν την εύλογη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται αρχικά σε μείωση του σχηματισθέντος αποθεματικού εύλογης αξίας (εάν υπάρχει για το 

αντίστοιχο πάγιο) το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων. Κάθε ζημιά απομείωσης που προκύπτει 

πέρα από το σχηματισθέν αποθεματικό για το συγκεκριμένο πάγιο, αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

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. Για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα που αποτιμώνται στις 

εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, 

μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.  

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ακινήτων υπόκεινται σε επανεξέταση  κατά την κρίση της Διοίκησης, 

σε  εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

2.4.3 Αποσβέσεις 

 

Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης βάσει της εκτιμώμενης 

υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων. Η συνολική μέση ωφέλιμη ζωή (σε έτη) για κάθε κατηγορία παγίου που 

εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων έχει ως εξής: 

 

Κτίρια 50 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 5-30 

Μεταφορικά μέσα 5-9 

Λοιπός εξοπλισμός 10-20 

Έπιπλα 20 

Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα 5 

  

 

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. 
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2.4.4 Αυλα 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.  

 

 

2.4.5 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. 

 

 

2.4.6 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Αρχική αναγνώριση 

 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας, όταν η Εταιρεία καθίσταται μέρος των συμβατικών όρων του μέσου. 

 

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

 

Κατά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στην εύλογη αξία πλέον, στην 

περίπτωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν επιμετρούνται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων, του κόστους συναλλαγών που συνδέεται άμεσα με την απόκτηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων. Το κόστος συναλλαγών που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θα επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων, στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπού συνολικού 

εισοδήματος.  

 

Η ταξινόμηση βασίζεται στα εξής δύο κριτήρια: 

 

• Τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που θα 

πρέπει να συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου («SPPI» 

κριτήριο), και 

 

• Το επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαχειρίζονται. Το 

Δ.Π.Χ.Α. 9 βάσει των επιχειρηματικών μοντέλων αναγνωρίζει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στόχος των 

οποίων είναι:  

 

o Η διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών 

ροών, 

 

o Η είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

 

o Η εμπορία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία από-αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές λήγει ή 

μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η 

ιδιοκτησία. 
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Η Εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά της περιουσιακά στοιχεία ως εξής: 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος 

 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στο αποσβέσιμο κόστος εάν πληρούνται αμφότερες οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α) το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου, στόχος του 

οποίου είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την είσπραξη συμβατικών 

ταμειακών ροών, και 

 

β) βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, δημιουργούνται σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του 

ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που ταξινομούνται σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

 

• Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 

• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Επιμετρούνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα 

έσοδα από τόκους περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα και υπολογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου.  

 

Κέρδος ή ζημία από αποαναγνώριση αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ζημίες απομείωσης 

καταχωρούνται σε ξεχωριστή γραμμή στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπού συνολικού εισοδήματος. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στα κονδύλια 

«Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις» καθώς και στο κονδύλι «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» που παρουσιάζονται 

στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Περιλαμβάνονται δε στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με 

λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς, τα οποία καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

 

Απομείωση 

 

H Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα αναφορικά με το κατά 

πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων έχει απομειωθεί ως ακολούθως: 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλα τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.  

 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές ροές που είναι 

απαιτητές σύμφωνα με τη σύμβαση και όλες τις ταμειακές ροές που η Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει, προεξοφλημένες 

με βάση το κατά προσέγγιση αρχικό πραγματικό επιτόκιο. 

 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού 

μέσου δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για το εν 

λόγω χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών.  

Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος του χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η 

Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, ανεξάρτητα από το πότε προέκυψε η αθέτηση  αντισυμβαλλομένου. 

 

 

(β) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία μείον, στην περίπτωση 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που δεν επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, του κόστους 

συναλλαγών που συνδέεται άμεσα με την ανάληψή τους. Μεταγενέστερα, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος, εκτός και αν διακρατώνται προς διαπραγμάτευση ή έχουν προσδιοριστεί ως 

επιμετρούμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 
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Για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος, οι τόκοι υπολογίζονται με την 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και αναγνωρίζονται ως έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός αν βαρύνουν 

το κόστος περιουσιακών στοιχείων.  

 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή 

εκπνέει.  

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή πρέπει να 

πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους ή λιγότερο. Διαφορετικά, καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

 

2.4.7 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. 

 

 

2.4.8 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. 

 

 

2.4.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές 

καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις. Ο Όμιλος 

θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και χαμηλού ρίσκου με αρχική λήξη 

μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τον σκοπό της σύνταξης των Καταστάσεων Ταμειακών Ροών, 

τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως 

προσδιορίζονται ανωτέρω. 

 

 

2.4.10 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.  

 

 

2.4.11 Τρέχων φόρος εισοδήματος  

 

Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της 

Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές δηλώσεις καθώς και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και 

προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά 

θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

Συνεπώς, η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν 

καταχωρηθεί στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  
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2.4.12 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές 

διαφορές κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων μεταξύ της φορολογικής βάσης και 

της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.  

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός εάν η 

υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την αρχική αναγνώριση υπεραξίας ή την αρχική 

αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και 

κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.  

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και 

μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο 

φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των 

μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Δεν 

αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην περίπτωση που αυτή προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της 

συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.  

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής 

Θέσης και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των 

οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που 

αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται 

στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την 

ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης. Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία 

έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα καταχωρείται απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα και όχι στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

 

 

2.4.13 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.  

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 



MEDSTEM  SERVICES - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ A.E. 

Page 23 of 36 

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 θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 

γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

 

 

2.4.14 Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα 

γεγονότων του παρελθόντος, και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το 

ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική οι 

προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις 

τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με την 

υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του 

χρόνου αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό κόστος. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της 

δέσμευσης, αντιλογίζονται. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημιές. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Μια ενδεχόμενη απαίτηση 

γνωστοποιείται όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. Μια ενδεχόμενη υποχρέωση γνωστοποιείται, εκτός 

αν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι απομακρυσμένη. 

 

 

2.4.15 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 
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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 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. 

 

 

2.4.16 Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου (accrual basis). 

 

 

2.4.17 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής από τα κέρδη της χρήσης, αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις 

εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από 

τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

 

2.4.18 Αναταξινομήσεις  

 

Τα παρακάτω ποσά της προηγούμενης χρήσης έχουν αναταξινομηθεί λόγω μεταβολής της λογιστικής πολιτικής του 

Δ.Λ.Π. 19. 
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Αναταξινομήσεις στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 31/12/2020 

  

Δημοσιευμένα Αναταξινομήσεις Αναπροσ/να 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2020  31/12/2020 

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:    
Ενσώματα πάγια 193.179,00  193.179,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0,00  0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  193.179,00  193.179,00 

     
Κυκλοφορούν ενεργητικό:    
Αποθέματα 32.866,66  32.866,66 

Πελάτες  39.946,78  39.946,78 

Λοιπές απαιτήσεις 1.085.059,46  1.085.059,46 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.536.943,25  1.536.943,25 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  2.694.816,15  2.694.816,15  

   
Σύνολο ενεργητικού 2.887.995,15  2.887.995,15  

    

   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ &  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
 Ίδια κεφάλαια:    
Μετοχικό κεφάλαιο (10.200 μτχ Χ 3,00€ ) 30.600,00  30.600,00 

Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο 600,00  600,00 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 0,00  0,00 

Λοιπά αποθεματικά 114.144,70  114.144,70 

Αποθεματικά μετατροπής Ισολογισμού 0,00  0,00 

Κέρδη (ζημίες) εις νέον 147.660,25 14.485,33 162.145,58 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων μητρικής 293.004,95 14.485,33 307.490,28 

Δικαιώματα μειοψηφίας    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων      

    

   
Υποχρεώσεις:    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω έξοδου από την 

υπηρεσία 20.379,08 -19.059,65 1.319,43 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16.364,38 4.574,32 20.938,70 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.377.871,24  2.377.871,24 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  2.414.614,70 -14.485,33 2.400.129,37  

   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 62.573,11  62.573,11 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 53.199,12  53.199,12 

Λοιπές Υποχρεώσεις 64.603,27  64.603,27 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  180.375,50  180.375,50  

   
Σύνολο Υποχρεώσεων 2.594.990,20 -14.485,33 2.580.504,87 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.887.995,15  2.887.995,15 
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Αναταξινομήσεις στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/2020-31/12/2020 

 

  Δημοσιευμένα Αναταξινομήσεις Αναπροσ/να 

  

01/01/2020-

31/12/2020  

01/01/2020-

31/12/2020 

     
Κύκλος εργασιών προ Rebate & Clawback  811.641,77  811.641,77 

Κόστος πωληθέντων  -584.890,57 -2.252,74 -587.143,31 

Μικτά κέρδη  226.751,20 -2.252,74 224.498,46 

      
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  3.868,35  3.868,35 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  -32.949,33  -32.949,33 

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -42.475,80  -42.475,80 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  -652,47  -652,47 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων  195.115,95  192.863,21 

      
Αποσβέσεις  -40.574,00  -40.574,00 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων   154.541,95  152.289,21 

      
Χρηματοοικονομικά Έσοδα  34.219,24  34.219,24 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα  -950,36  -950,36 

Κέρδη προ φόρων  187.810,83  185.558,09 

      
Φόρος Εισοδήματος  -52.045,18 540,66 -51.504,52 

Κέρδη μετά από φόρους (A)  135.765,65 -1.712,08 134.053,57 

Λοιπά συνολικά έσοδα     
Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα     
Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών  3.718,58 -3.302,56 416,02 

Αναβαλλόμενος Φόρος  -892,46 792,61 -99,85 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 

(Β)  2.826,12 -2.509,94 316,18 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους (Α)+(Β)  138.591,77 -4.222,03 134.369,74 

 

 

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

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. 

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 συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη της 

Εταιρείας. Επίσης, η Εταιρεία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο κίνδυνο μέσω της παρακολούθησης και προγραμματισμού 

των ταμειακών της ροών και δρα κατάλληλα μέσω της εξασφάλισης κατά το δυνατόν επαρκών πιστωτικών ορίων και 

ταμειακών διαθεσίμων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τις βέλτιστες πηγές χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, και αν 

παραστεί έκτακτη ανάγκη, ο κίνδυνος αυτός καλύπτεται από την μητρική εταιρεία. 

 

 

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 
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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. Λοιπά έσοδα  

Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 
31/12/2021  31/12/2020 

      

Παρεπόμενες υπηρεσίες 20,00  30,00 

Λοιπά έσοδα 1.226,91  0,00 

Λοιπά έσοδα πελατών και κέρδη πάγιων στοιχείων 0,00  2.644,63 

Έσοδα από προβλέψεις 29.055,90  1.130,91 

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 4.961,87  62,81 

Σύνολο 35.264,68  3.868,35 

 

 

5. Παροχές προσωπικού 

 

Οι παροχές του προσωπικού αναλύονται ως εξής: 

 
 

 31/12/2021  31/12/2020 

Μισθοί - Ημερομίσθια  113.871,32  142.523,87 

Έξοδα Κοινωνικής Ασφάλισης  28.249,54  37.901,00 

Προβλέψεις Αποζημίωσης προσωπικού  659,71  1.121,83 

Λοιπές παροχές  250,00  500,00 

Σύνολο  143.030,57   182.046,70 

 

 

Το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας, τόσο κατά την 31/12/2021 όσο και κατά την 31/12/2020 

ανέρχονται σε 5 άτομα.  

 

 

6. Έξοδα κατ’ είδος 

 

Τα έξοδα της εταιρείας, για τις χρήσεις 01/01 - 31/12/2021 και 01/01 - 31/12/2020, αναλύονται ως εξής: 

 
 

 31/12/2021  31/12/2020 

Εμπορεύματα  127.011,75  135.738,19 

Αμοιβές προσωπικού  142.370,86  180.924,87 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  244.313,57  213.230,05 

Παροχές τρίτων  47.594,34  38.280,93 

Διάφοροι φόροι-τέλη  1.884,00  6.484,60 

Διάφορα έξοδα  16.082,24  15.458,13 

Τόκοι & συναφή έξοδα  1.189,39  950,36 

Αποσβέσεις  28.140,00  40.574,00 

Προβλέψεις*  62.985,81  31.877,67 

Σύνολο  671.571,96  663.518,80 

 



MEDSTEM  SERVICES - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ A.E. 

Page 28 of 36 

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 - 31/12/2021 και 1/1 - 31/12/2020, έχει ως εξής: 

 

 

01/01/2021- 31/12/2021 Παραγωγή Διοίκηση Διάθεση Χρημ/κά Σύνολο 

Eμπορεύματα – Αναλώσιμα 127.011,75 0,00 0,00 0,00 127.011,75 

Μισθοί και παρεπόμενες παροχές 142.370,86 0,00 0,00 0,00 142.370,86 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 229.975,14 11.600,00 2.738,43 0,00 244.313,57 

Παροχές τρίτων 42.395,49 1.678,26 3.520,59 0,00 47.594,34 

Διάφορα τέλη 864,00 1.020,00 0,00 0,00 1.884,00 

Διάφορα έξοδα 10.106,57 15,65 5.960,02 0,00 16.082,24 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 1.189,39 1.189,39 

Αποσβέσεις  0,00 0,00 28.140,00 0,00 28.140,00 

Προβλέψεις 667,63 0,00 62.318,18 0,00 62.985,81 

Σύνολο 553.391,44 14.313,91 102.677,22 1.189,39 671.571,96 

 

 

01/01/2020-31/12/2020 Παραγωγή Διοίκηση Διάθεση Χρημ/κά Σύνολο 

Eμπορεύματα – Αναλώσιμα 135.738,19 0,00 0,00 0,00 135.738,19 

Μισθοί και παρεπόμενες παροχές 180.924,87 0,00 0,00 0,00 180.924,87 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 185.973,36 24.808,45 2.448,24 0,00 213.230,05 

Παροχές τρίτων 32.456,70 1.511,60 4.312,63 0,00 38.280,93 

Διάφορα τέλη 1.273,20 5.211,40 0,00 0,00 6.484,60 

Διάφορα έξοδα 9.430,25 1.417,88 4.610,00 0,00 15.458,13 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 950,36 950,36 

Αποσβέσεις  39.094,00 0,00 1.480,00 0,00 40.574,00 

Προβλέψεις* 2.252,74 0,00 29.624,93 0,00 31.877,67 

Σύνολο 587.143,31 32.949,33 42.475,80 950,36 663.518,80 

  

*Έχει γίνει αναθεώρηση των κονδυλίων του 2020 λόγω μεταβολής της λογιστική πολιτικής του Δ.Λ.Π. 19 

 

 

 

7. Λοιπά έξοδα  

 

Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 31/12/2021  31/12/2020 

      

Λοιπά έξοδα πελατών – προσαυξήσεις 1.156,31  652,47 

Σύνολο 1.156,31  652,47 

 

 

8. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

 

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αναλύονται ως εξής: 

 

     

  01/01/2021- 

31/12/2021 
  

01/01/2020-

31/12/2020 

Χρεωστικοί τόκοι  -1.189,39   -950,36 

Πιστωτικοί τόκοι  1,23   3219,28 

Έσοδα από τόκους δανείων  28.416,63   30.999,96 

Σύνολο  27.228,47   33.268,88 

 

 

9. 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 
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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.  

 

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα είχε ορισθεί στο 24% για το 2020, αλλά με 

βάση την παράγραφο 120 του Νόμου 4799/2021 τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά 

πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων 

φορολογούνται με συντελεστή 22% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής. 

 

Ο φόρος εισοδήματος της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

Φόρος εισοδήματος 31/12/2021 31/12/2020 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 55.171,85 52.658,46 

Αναβαλλόμενος φόρος -2.242,13 -1.153,94 

Φόρος εισοδήματος προηγούμενης χρήσης 57,13 0,00 

Σύνολο 52.986,85 51.504,52 

 

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: 

 

  31/12/2021 31/12/2020 

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων 216.190,23 185.558,09 

Φορολογικός συντελεστής 22% 24% 

Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή 47.561,85 44.533,94 

Φόρος από μη εκπιπτόμενα έξοδα/έσοδα 6.731,57 6.970,58 

Φόρος εισοδήματος προηγούμενης χρήσης 57,13 0,00 

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή -1.363,70 0,00 

Φόρος 52.986,85 51.504,52 

 

Για τις χρήσεις από 2011 μέχρι και 2020, 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 2021 είναι σε εξέλιξη και το Φορολογικό Πιστοποιητικό αναμένεται να εκδοθεί 

εντός του Γ΄ Τριμήνου του 2022. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις σε σχέση με αυτές που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

Κατά την 31/12/2021, δεν υφίσταται από την εταιρεία σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 

 

 

10. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2021 

 
 

       
Έναρξη χρήσης Κτίρια 

 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός  

Λοιπά ενσώματα 

πάγια  

Σύνολο 

Κόστος ή εκτίμηση 8.050,29  980.295,84  223.734,17  1.212.080,30 

Σωρευμένες αποσβέσεις -8.050,29  -816.172,84  -194.678,17  -1.018.901,30 

Αναπόσβεστη αξία 0,00  164.123,00  29.056,00  193.179,00 

Κίνηση χρήσης            

Προσθήκες 15.200,00  0,00  255,00  15.455,00 

Αποσβέσεις χρήσης -51,00  -21.533,00  -6.556,00  -28.140,00 

Αναπόσβεστη αξία 15.149,00  142.590,00  22.755,00  180.494,00 

Λήξη χρήσης            

Κόστος ή εκτίμηση 23.250,29  980.295,84  223.989,17  1.227.535,30 

Σωρευμένες αποσβέσεις -8.101,29  -837.705,84  -201.234,17  -1.047.041,30 

Αναπόσβεστη αξία 15.149,00  142.590,00  22.755,00  180.494,00 



MEDSTEM  SERVICES - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ A.E. 

Page 30 of 36 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2020 

 

        
Έναρξη χρήσης Κτίρια 

 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός  

Λοιπά ενσώματα 

πάγια  

Σύνολο 

Κόστος ή εκτίμηση 8.050,29  980.295,84  222.374,17  1.210.720,30 

Σωρευμένες αποσβέσεις -8.050,29  -782.816,84  -187.460,17  -978.327,30 

Αναπόσβεστη αξία 0,00  197.479,00  34.914,00  232.393,00 

Κίνηση χρήσης            

Προσθήκες 0,00  0,00  1.360,00  1.360,00 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  -33.356,00  -7.218,00  -40.574,00 

Αναπόσβεστη αξία 0,00  164.123,00  29.056,00  193.179,00 

Λήξη χρήσης            

Κόστος ή εκτίμηση 8.050,29  980.295,84  223.734,17  1.212.080,30 

Σωρευμένες αποσβέσεις -8.050,29  -816.172,84  -194.678,17  -1.018.901,30 

Αναπόσβεστη αξία 0,00  164.123,00  29.056,00  193.179,00 

 

 

 

11. Αποθέματα 

 

  31/12/2021  31/12/2020 
     

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  2.163,01  819,40 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  582,22  101,10 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  459,08  542,46 

ΕΝΤΥΠΑ  7.111,70  6.720,00 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  244,89  250,21 

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  17.213,78  24.127,86 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  334,34  305,63 

Σύνολο 
 28.109,02  32.866,66 

 

 

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 1/1-31/12/2021 και 1/1-31/12/2020 είναι: 

 

  1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 

Κόστος αναλώσεων 127.011,75 135.738,19 

 

 

12. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Πελάτες 

 
  31/12/2021  31/12/2020 

Πελάτες  32.027,25   39.946,78 

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο  1.438,72   1.438,72 

Επιταγές σε καθυστέρηση  16.940,00   16.940,00 

Πελάτες επισφαλείς  979.818,18   970.641,24 

Μείον: προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  -1.022.290,16   -989.019,96 

Σύνολο πελατών  7.933,99  39.946,78 

 

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες καθώς αναμένεται να τακτοποιηθούν εντός του έτους μετά την 

περίοδο αναφοράς. 
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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.  

 

Οι μεταβολές της απομείωσης των επισφαλών απαιτήσεων κατά τη χρήση 2021 και 2020 για την εταιρεία, έχουν ως 

εξής: 

 

 

 

01/01/2021- 

31/12/2021  

01/01/2020- 

31/12/2020 

Σύνολο προβλέψεων κατά την έναρξη της χρήσης 
 989.019,96  989.019,96 

Αυξήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης  62.326,10  0,00 

Μειώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης  -29.055,90  0,00 

Σύνολο προβλέψεων κατά την λήξη της χρήσης  1.022.290,16  989.019,96 

 

 

Λοιπές απαιτήσεις 

  
 31/12/2021  31/12/2020 

Ελλην. Δημόσιο – προκατ. & παρακρ. φόροι  0,00   0,00 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι  63.354,75   66.089,50 

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών & συνδεδεμένων επιχειρήσεων  0,00   1.000.000,00 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο  37.450,14   11.893,00 

Έξοδα επομένων χρήσεων  7.288,01   7.004,97 

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων  0,00   71,99 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων  108.092,90  1.085.059,46 

 

 

Η απαίτηση του € 1.000.000,00 που εμφανίζεται το 2020 αποτελεί δάνειο το οποίο έχει χορηγηθεί στην συνδεδεμένη του 

Ομίλου Ιασώ εταιρεία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το οποίο αποπληρώθηκε την 29/11/2021.  

 

 

13. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 
  31/12/2021  31/12/2020 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  2.619.350,71   1.536.943,25 

Σύνολο  2.619.350,71  1.536.943,25 

 

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επ’ αυτών. 

 

 

14. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ 

ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

01/01/2020 10.200 102.000,00 378.000,00 480.000,00 

 10.200 -71.400,00 -377.400,00 -448.800,00 

31/12/2020 10.200 30.600,00 600,00 31.200,00 

     

01/01/2021 10.200 30.600,00 600,00 31.200,00 

31/12/2021 10.200 30.600,00 600,00 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. 
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Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (30.600€), είναι ολοσχερώς 

καταβλημένο και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες διακόσιες (10.200) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα ευρώ έκαστη 

(€3,00). 

 

Μερίσματα 

 

Σύμφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος 

μερίσματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 35% των κερδών μετά φόρων και μετά την αφαίρεση για σχηματισμό του 

κατά νόμο τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν 

προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Η µη διανομή μερίσματος είναι δυνατή με απόφαση της συνέλευσης των 

μετόχων, στην οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του 

καταβλημένου κεφαλαίου και λαμβάνεται με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη 

συνέλευση κεφαλαίου. 

 

Επιπλέον, η Ελληνική εμπορική νομοθεσία απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη διανομή 

μερίσματος. Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την 

ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως 

προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, 

προσαυξημένου με:  

 

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,  

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και  

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.  

 

Το ποσό του κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το 

τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, την 17η Ιουνίου 2022 και πρότεινε προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση. 

 

 

15. Λοιπά αποθεματικά 

Τακτικό αποθεματικό 

 

Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών 

κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, 

μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης 

αποτελεσμάτων Το τακτικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί μέχρι την 31/12/2021, ύψους ευρώ 114.144,70, ξεπερνάει 

το προβλεπόμενο από το νόμο υποχρεωτικό ποσό. 
 

 

 

16. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής – Δ.Λ.Π. 19 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον 

τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία 

περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί 

συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών.  

 

Με βάση την ως άνω Απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν οι 

βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due 

Process Handbook’’(παρ. 8.6), οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς αυτή την απόφαση.  

 

Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής Απόφασης έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής 

πολιτικής και έχει γίνει αναθεώρηση των συγκριτικών κονδυλίων του 2020. 

 

Οι αναλογιστικές εκτιμήσεις της υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, έγιναν την 

31η Δεκεμβρίου 2021 από ανεξάρτητους εγκεκριμένους αναλογιστές. Το αποτέλεσμα της αναλογιστικής μελέτης σχετικά 

με την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 και οι μεταβολές στην 

καθαρή υποχρέωση έχουν ως εξής: 
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Νέα 

Λογιστική 

Πολιτική  

Παλαιά 

Λογιστική 

Πολιτική 

    
 

 
 

 
 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2020 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών - 

Συνταξιοδοτικά 
 

1.961,50 
 

1.319,43  20.379,08 

Σύνολο  1.961,50  1.319,43  20.379,08 

 

 

Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως: 

 

Χρέωση/ (πίστωση) στα αποτελέσματα 

για:  31/3/2021  31/12/2020  31/12/2020 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών - 

Συνταξιοδοτικά 
 

667,63 
 

1.121,83  -1.130,91 

Σύνολο  667,63  1.121,83  -1.130,91 

 

Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα έχουν ως ακολούθως: 

 

Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά 

συνολικά εισοδήματα για:  31/3/2021  31/12/2020  31/12/2020 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών - 

Συνταξιοδοτικά 
 

-25,56 
 

-416,02  -3.718,58 

Σύνολο  -25,56  -416,02  -3.718,58 

 

 

Η μεταβολή της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει ως εξής: 

  

 31/3/2021  31/12/2020  31/12/2020 

Yπόλοιπο έναρξης περιόδου  
1.319,43 

 
613,62  22.056,09 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  
659,71 

 
1.114,77  1.787,92 

Χρηματοοικονομικό κόστος  
7,92 

 
7,06  253,65 

Επαναμετρήσεις  
-25,56 

 
-416,02  -3.718,58 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου  
1.961,50  1.319,43  20.379,08 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

 
 31/3/2021  31/12/2020  31/12/2020 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  0,60%  0,60%  0,60% 

Διάρκεια προγράμματος  13  14  18,35 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών  2,00%  2,00%  2,00% 

Πληθωρισμός  1,80%  1,50%  1,50% 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας για την αναλογιστική παραδοχή που αφορά το προεξοφλητικό επιτόκιο που δείχνει πώς η 

υποχρέωση καθορισμένων παροχών θα είχε επηρεαστεί από αλλαγές σε αυτήν την αναλογιστική παραδοχή είναι η 

ακόλουθη: 

 
 

 
Αλλαγή στην 

αναλογιστική 

παραδοχή 

 
Αύξηση στην 

αναλογιστική 

παραδοχή 

 
Μείωση στην 

αναλογιστική 

παραδοχή 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  0,50%  -6,00%  7,00% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών  0,50%  7,00%  -6,00% 
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17. 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 υποχρέωση καθώς και η κίνηση της στην τρέχουσα χρήση έχει ως εξής: 

 

 

   31/12/2021  31/12/2020 

Ενσώματα πάγια  19.733,56  21.255,36 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω έξοδου από την υπηρεσία 
 

-431,53 
 

-316,66 
 

 19.302,03   20.938,70 

     
Χρέωση/(Πίστωση) στα αποτελέσματα  -2.242,13  -1.694,60 

Χρέωση/(Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια μέσω κατάστασης 

συνολικού εισοδήματος  
605,46 

 
99,85 

   -1.636,67  -1.594,75 

 

 

18. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

   31/12/2021  31/12/2020 

Μακροπρόθεσμα έσοδα επομένων χρήσεων  2.317.146,52  2.377.871,24 

Σύνολο  2.317.146,52   2.377.871,24 

 

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. 

 

 

 

19. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 
 31/12/2021  31/12/2020 

      

Προμηθευτές εσωτερικού 64.647,46  53.863,46 

Προμηθευτές εξωτερικού 190,26  8.709,65 

Σύνολο 64.837,72  62.573,11 
      

Λοιπές υποχρεώσεις      

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 6.931,35  8.095,25 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 5.015,05  11.708,23 

Πιστωτές Διάφοροι 3.351,98  44.654,44 

Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 148,86  145,35 

Σύνολο 15.447,24  64.603,27 

 

 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες εντός 5 μηνών από τη λήξη της χρήσης κατά μέσον όρο. 

 

 

20. Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε., με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, η οποία συμμετέχει στις 

31/12/2021 άμεσα με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιό της. Κατωτέρω παρατίθεται λίστα με τις συνδεδεμένες 

εταιρείες του Ομίλου. 
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Επωνυμία Επιχείρησης 
 

Είδος σχέσης 

ΙΑΣΩ Α.Ε.  Μητρική 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε  Συνδεδεμένη 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.  Συνδεδεμένη 

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε  Συνδεδεμένη 

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε  Συνδεδεμένη 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.  Συνδεδεμένη 

HOCO A.E.  Συνδεδεμένη 

 

 

Με τις ανωτέρω εταιρείες, η Εταιρεία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές εντός της περιόδου στα πλαίσια των συνήθων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, ενώ δεν υπάρχουν ουσιώδεις συναλλαγές που να μην έχουν πραγματοποιηθεί υπό 

τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

 
 31/12/2021  31/12/2020 

Ποσά σε Ευρώ Απαιτήσεις 
 

Υποχρεώσεις 
 

Απαιτήσεις 
 

Υποχρεώσεις 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 0,00  0,00  1.000.000,00  0,00 

Σύνολο 0,00  0,00  1.000.000,00  0,00 

        

        

        
 01/01/2021-31/12/2021  01/01/2020-31/12/2020 

Ποσά σε Ευρώ Έσοδα 
 

Έξοδα 
 

Έσοδα 
 

Έξοδα 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,00  124.097,28  0,00  116.663,28 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε 0,00  0,00  0,00  13.750,00 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 28.416,63  0,00  30.999,96  0,00 

Σύνολο 28.416,63  124.097,28  30.999,96  130.413,28 

 

 

Οι αγορές στις οποίες προέβη η εταιρεία κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2021 και 2020 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.  

 

 

21. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

 

Η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 65Α Ν.4174/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 Ν. 4646/19 και ισχύει. Ο έλεγχος αυτός μέχρι και 

το 2020 έχει ολοκληρωθεί και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό χορηγήθηκε ενώ για το 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη 

και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης 202. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις, η Διοίκηση εκτιμά ότι αυτές δε θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δε θα υπάρξει σημαντική επίδραση στις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ως αποτέλεσμα 

ενδεχόμενου ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.  

 

Δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
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22. Μεταγενέστερα γεγονότα 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα τα οποία απαιτούν γνωστοποίηση ή προσαρμογή των συνημμένων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

 

 

 
Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2022 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  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) 

 
 


