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A. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ης
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος , μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και
για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
η
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 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.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.
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Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μανώλης Μιχαλιός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131
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Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
ΤΗΣ« Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ »
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2012 ΈΩΣ 31/12/2012
Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας
υποβάλλουμε για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012 την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας για τη χρήση του 2012, σημαντικά
γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδραση τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης γίνεται
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά την οικονομική
χρήση του 2013 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων
με αυτήν προσώπων.
(Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1.Επισκόπηση Δραστηριοτήτων για την χρήση 1/1-31/12/2012
Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κινείται σε τροχεία βαθιάς ύφεσης με τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη (ανάπτυξη,
δημόσιο και εξωτερικό χρέος, απασχόληση, διαθέσιμο εισόδημα) να είναι τα δυσμενέστερα της πρόσφατης ιστορίας της
χώρας.
Η διοίκηση της εταιρείας αντιλαμβανόμενη το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, υιοθέτησε πρακτικές οι οποίες αφενός
ισχυροποίησαν την εταιρεία στις υφιστάμενες συνεργασίες της και αφετέρου εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που
δημιουργήθηκαν με τη σύναψη νέων συνεργασιών.
Η Y-Logimed έχει εδραιωθεί στο χώρο της προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση των προμηθειών και του
εφοδιασμού όλου του εύρους ιατροτεχνολογικών προϊόντων των νοσοκομείων.
Οι κεντρικές συμφωνίες καθώς και οι αποκλειστικές αντιπροσωπείες διεθνών καταξιωμένων οίκων στην Ελλάδα,
αποτελούν σημαντικά επιτεύγματα της εταιρείας που συντελούν στην ισχυροποίηση της θέσεώς της και στην διεύρυνση
του πελατολογίου της.
Ακολούθως παραθέτονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για τη χρονιά που πέρασε.
2.Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών
Κύκλος Εργασιών : Ο κύκλος εργασιών από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του 2012 διαμορφώθηκε στα 30,9 εκ. Ευρώ
σημειώνοντας αύξηση 1,5%, έναντι 30,4 εκ. Ευρώ το 2011, λόγω κυρίως της διεύρυνσης των πωλήσεων της Y-Logimed σε
εταιρείες και νοσοκομεία εκτός Ομίλου.
Μικτά Κέρδη : Τα μικτά κέρδη από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 12,1 % στα 4,86 εκ. Ευρώ, έναντι
4,34 εκ. Ευρώ το 2011, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 10,5% από 14% σε 16%.
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Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) : Τα κέρδη προ τόκων, φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες
παρέμειναν στα 1,2 εκ. Ευρώ, όπως και το 2011. Το περιθώριο των κερδών προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA margin) από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρέμεινε
σταθερό το 2012 στο 3,9%, όπως και στο 2011.
Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) : Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) από τις συνεχιζόμενες
δραστηριότητες του 2012 αυξήθηκαν κατά 55,4% στα 1,06 εκ. Ευρώ, από 0,68 εκ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση.
(EBIT margin) ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 3,4%, σε σχέση με 2,2% το 2011.
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) : Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν
στα 1,11 εκ. Ευρώ, από 0,57 εκ. Ευρώ το 2011.
Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους : Τα κέρδη μετά φόρων από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Y-LOGIMED AE
αυξήθηκαν στα 1,10 εκ. Ευρώ, έναντι κερδών 0,04 εκ. Ευρώ στη χρήση 2011.
Ενσώματα Πάγια : Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες την 31.12.2012 ανέρχονταν
σε 0,20 εκ. Ευρώ και αντιστοιχούν στο 0,6% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, έναντι 1,1% για τη χρήση του 2011.
Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις : Οι Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις της Εταιρείας από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες
ανήλθαν σε 27,86 εκ Ευρώ έναντι 17,80 εκ Ευρώ την προηγούμενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού
Ενεργητικού της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 79,7% έναντι 63,3% το 2011.
Ίδια Κεφάλαια : Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανέρχονται σε 4,97 εκ Ευρώ από
5,03 εκ Ευρώ το 2011.
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις : Οι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις της Εταιρείας από τις συνεχιζόμενες
δραστηριότητες την 31.12.2012 ανήλθαν σε 28,60 εκ Ευρώ, έναντι 22,07 εκ Ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες : Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες της Εταιρείας μειώθηκαν σημαντικά εντός του 2012 σε (1,76) εκ Ευρώ από 3,31 εκ Ευρώ το 2011.
3.Παράγοντες δημιουργίας αξίας και μέτρησης επιδόσεων
Η εταιρεία, προκειμένου να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητά της, εφαρμόζει χρηματοοικονομικούς
δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται διεθνώς και οι οποίοι είναι:
ROCE (Return on Capital Employed) - «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα
κέρδη μετά φόρων και δικαιώματα μειοψηφίας με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, τα οποία είναι το άθροισμα
του Μέσου Όρου της Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών και του Μέσου Όρου του συνόλου των δανειακών
υποχρεώσεων των δύο τελευταίων ετών.
Ο δείκτης για την εταιρεία από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε, στην κλειόμενη χρήση σε 22,0% και στην
προηγούμενη σε 0,8%
ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά φόρων με το μέσο όρο της
Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών.
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Ο δείκτης για την εταιρεία από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε, στην κλειόμενη χρήση σε 22,0% και στην
προηγούμενη σε 0,8%

(Β) Σημαντικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Γεγονότα
 Σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς
η
Την 27 Ιανουαρίου 2012 η Γ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας «Biocheck Int Α.Ε. Ιδιωτικό Πολυϊατρείο» αποφάσισε την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 201.000. Η αύξηση ολοκληρώθηκε μέσα στο 2012 και καλύφθηκε εξ
ολοκλήρου από την Y-Logimed ως ο μοναδικός της μέτοχος.
η

Την 13 Μαρτίου 2012, στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων που ανακοίνωσε το υπουργείο
οικονομικών, η εταιρεία πιστώθηκε με νέα ομόλογα ονομαστικής αξίας € 157.820 σε αντικατάσταση των ομολόγων που
διακατείχε ύψους € 339.466.
η

Την 20 Μαρτίου 2012 η Γ.Σ. της συνδεδεμένης εταιρείας «Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας Πρωτοβάθμια Ιατρικής
Α.Ε.» αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία συμμετείχε η Y-Logimed με ποσό € 400.000, κατέχοντας το
40% του μετοχικού κεφαλαίου.
α

Την 2 Μαΐου 2012 το Δ.Σ. εξέλεξε νέο Διευθύνοντα σύμβουλο και Μέλος Δ.Σ. τον κ. Μιχαήλ Σπανοδήμο, σε
αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μιχαήλ Σταύρου.
η

Την 30 Μαΐου 2012 το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε την καταβολή στην θυγατρική της εταιρεία «Biocheck Int Α.Ε.
Ιδιωτικό Πολυϊατρείο», ποσού έως € 400.000 έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.
η

Την 23 Ιουλίου 2012 η Γ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε τη λήξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας
“Logimed Shpk” στην αγορά της Αλβανίας, καθώς και την έναρξη της διαδικασίας λύσης και θέσης αυτής υπό εκκαθάριση,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Αλβανικό Δίκαιο.
η

Την 21 Νοεμβρίου 2012 το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η Εταιρεία προβεί στη μεταβίβαση του παγίου εξοπλισμού της Μονάδας
Πλυντηρίων στην εταιρεία “Spick & Span Υπηρεσίες Επαγγελματικών Πλυντηρίων A.E.” αφού προηγηθεί μία δοκιμαστική
περίοδος των μηχανημάτων που λήγει την 15.1.2013. Επιπροσθέτως, οι κλινικές του Ομίλου “ΥΓΕΙΑ” θα συνάψουν
σύμβαση παροχής υπηρεσιών πλύσης ιματισμού με την ανωτέρω εταιρεία.
Εντός του 2012 επετεύχθη συμφωνία για την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανομή των ορθοπεδικών βοηθημάτων
της εταιρείας Mediroyal στην Ελλάδα. Με τη συνεργασία αυτή διευρύνεται το πελατολόγιο της Y-LOGIMED εκτός των
Νοσοκομείων αφού τα συγκεκριμένα υλικά απευθύνονται τόσο σε ιατρεία ορθοπεδικών και φυσιάτρων όσο και σε
φυσικοθεραπευτικά κέντρα.
Επιπλέον εντός του 2012 επετεύχθει η ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στην Y-LOGIMED και την SIEMENS HELLAS
για προώθηση των υπερηχοτομογράφων της δεύτερης στην Ελληνική επικράτεια. Με αυτή τη συνεργασία η εταιρεία
διευρύνει την παρουσία της στο χώρο του ιατροτεχνολογικού πάγιου εξοπλισμού και συμπληρώνει τις υπηρεσίες της προς
τα ιατρεία των ιατρών.
Μια ακόμη νέα σημαντική συνεργασία του 2012 ήταν με τον κατασκευαστικό οίκο Bastos Viegas. Ο συγκεκριμένος οίκος
εξάγει σε παραπάνω από 80 χώρες επιδεσμικό υλικό και ιματισμό μιας χρήσης υψηλής ποιότητας που παράγεται στη
Πορτογαλία.
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Τέλος, η Y-Logimed κατά τη διάρκεια του έτους ανανέωσε τις πιστοποιήσεις που κατέχει και αφορούν στο κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει την αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στη χώρα μας.
Αναλυτικότερα αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας EN ISO
9001:2008, EN ISO 13485:2003, BS 25999-2:2007, αλλά και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004. Συνεχίζει να
αποτελεί την πρώτη εταιρεία στον κλάδο εμπορίας και διανομής νοσοκομειακού υλικού η οποία πιστοποιήθηκε για τη
Διαχείριση της Επιχειρηματικής της Συνέχειας (Business Continuity Management - BCM), διασφαλίζοντας ότι οι
δραστηριότητές της δεν επηρεάζονται από απρόβλεπτους κινδύνους και έκτακτα γεγονότα.
Η Y-Logimed εξακολουθεί να συνδράμει σε ετήσια βάση στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την
ανακύκλωση των συσκευασιών της, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης
η
Την 15 Ιανουαρίου 2013 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του παγίου εξοπλισμού της Μονάδας Πλυντηρίων.
η

Την 16 Ιανουαρίου 2013 το Δ.Σ. αποφάσισε την αγορά από τον μέτοχο κ. Γεώργιο Ποταμίτη των 282.000 ονομαστικών
μετοχών του, ήτοι ποσοστού 28,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», έναντι του ποσού των € 200.000. Κατόπιν τούτου η μετοχική σύνθεση της
τελευταίας θα έχει ως εξής: «Y-LOGIMED A.E.»: μέτοχος κατά ποσοστό 68,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
(682.000 μετοχές), «ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»: μέτοχος κατά ποσοστό 31,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
(318.000 μετοχές).
η

Την 7 Μαρτίου 2013 μεταβίβασε στην εταιρεία «CIRCLESERVUS LIMITED» την συμμετοχή της στην εταιρεία «VALLONE CO
LTD» ποσοστού 0,1% του μετοχικού κεφαλαίου και αξίας κτήσης € 13.661 έναντι ενός (1) λεπτού του ευρώ.

(Γ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και κατά κύριο λόγο οι πελάτες της
εταιρείας είναι ιδιωτικές κλινικές. Ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, κατά το 2012, παρουσίασε
περαιτέρω επιδείνωση κυρίως λόγω του δυσμενούς οικονομικού κλίματος της χώρας.
Η εταιρεία είναι ο κύριος προμηθευτής των νοσοκομείων του Ομίλου Υγεία, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τα
αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάζονται από την απόδοση των νοσοκομείων.
Η επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας σε πελάτες εκτός Ομίλου, μέσω της αντιπροσώπευσης διεθνώς
αναγνωρισμένων ξένων οίκων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενισχύει τη θέση της εταιρείας στο κλάδο.
1. Κίνδυνος ανταγωνισμού
Ο κλάδος της εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα υφίσταται συρρίκνωση των οικονομικών του μεγεθών.
Η αδυναμία του δημοσίου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και η αναγκαστική μείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων του δημοσίου προς εξόφληση των παλαιών
υποχρεώσεών του προς τους προμηθευτές έχουν επιφέρει έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και μαζί με την σημαντική
συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους από την μείωση των τιμών των προϊόντων έχουν οδηγήσει αρκετές εταιρείες του
κλάδου σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. Απόρροια των ανωτέρω είναι η αποεπένδυση πολυεθνικών ομίλων από την
Ελλάδα, η μειωμένη δυνατότητα εφοδιασμού των νοσοκομείων και η υπαγωγή αρκετών εταιρειών στο άρθρο 99.
Η υγιής οικονομική κατάσταση της εταιρείας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη υποδομών και διαδικασιών ως προς την
προμήθεια υλικών, επιτρέπουν στην εταιρεία να προσφέρει απρόσκοπτα τα εμπορεύματά της και διασφαλίζει την
αδιάλειπτη τροφοδοσία υλικών στους πελάτες της.
2. Συναλλαγματικός κίνδυνος
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Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μεγάλη πλειοψηφία των
συναλλαγών και των υπολοίπων της εταιρείας είναι σε Ευρώ, οπότε η εταιρεία δεν διατρέχει συναλλαγματικό κίνδυνο.
3. Κίνδυνος επιτοκίου
Η εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις οπότε δεν υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου.
4. Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των πληρωμών που
πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και
τριμηνιαία βάση.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2012 αναλύεται ως εξής:

31/12/2012
Βραχυπρόθεσμες
Ποσά σε €
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο

Μακροπρόθεσμες
Πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
0
0

Εντός 6 μηνών

6 έως 12 μήνες

27.282.584

0

1.191.220

0

0

0

28.473.804

0

0

0

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2011 αναλύεται ως εξής:
31/12/2011
Βραχυπρόθεσμες
Ποσά σε €
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο

Μακροπρόθεσμες
Πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
0
0

Εντός 6 μηνών

6 έως 12 μήνες

19.816.423

0

2.126.903

0

0

0

21.943.326

0

0

0

5. Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού
ελέγχου.
Η διοίκηση της εταιρεία θεωρεί ότι όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί σε
προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων.
Η έκθεση της εταιρείας αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε €
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2012

31/12/2011

1.414.107
26.464.023
27.878.130

3.349.668
15.843.462
19.193.130
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Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων για την εταιρεία κατά την 31.12.2012 και την 31.12.2011, αναλύεται
ως εξής:
31/12/2012
31/12/2011
Εντός 3 μηνών
Από 3 έως 6 μήνες
Από 6 μήνες έως 1 έτος
Πάνω από 1 έτoς
Σύνολο

4.208.862
474.294
422.489
79.926
5.185.571

381.642
4.335
28.057
49.473
463.507

6. Διαχείριση κεφαλαίου
Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
 να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και
 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες, αναλογικά με το
επίπεδο κινδύνου.
Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των Ιδίων Κεφαλαίων πλέον των δανείων μειωμένης
εξασφάλισης, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισμό.
Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2012 και 2011 αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

4.966.601

5.028.079

(1.414.107)

(3.349.668)

Κεφάλαιο

3.552.494

1.678.411

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Πλέον: Δάνεια
Σύνολο κεφαλαίων

4.966.601
0
4.966.601

5.028.079
0
5.028.079

0,72

0,33

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

(Δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η βαθιά οικονομική κρίση, την οποία αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, έχει επηρεάσει και προβλέπεται να επιφέρει
περαιτέρω επιδείνωση σε όλους τους κλάδους της αγοράς και το 2013.
Η διοίκηση της Εταιρείας αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και τις προκλήσεις δημιουργεί συνεργασίες με
σημαντικούς προμηθευτές και με συμφέροντες όρους για τα Νοσοκομεία του Ομίλου και τους πελάτες της.
Οι αντιπροσωπείες διεθνών καταξιωμένων οίκων ιατροτεχνολογικών προϊόντων δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να
προσθέσει στο ήδη υψηλά ποιοτικό χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, υλικά τα οποία λαμβάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης
και αποδοχής από τον ιατρικό κλάδο.
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Η στρατηγική της εταιρείας συνίσταται στη διαρκή αναζήτηση συνεργασιών, οι οποίες θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο
της θέση της εταιρείας στην αγορά και τη σύναψη συμφωνιών με νέους πελάτες, για την περαιτέρω ανάπτυξή της και τη
βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών.
(Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και των
συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του Ν.3016 (Άρθρο 2, Παρ.4) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου
2013.

Σημαντικές συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες
Κατά τη διάρκεια της χρήσης οι σημαντικότερες συναλλαγές που έλαβαν χώρα μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με
αυτήν μερών είναι οι ακόλουθες:
Πώληση εμπορευμάτων
Εταιρεία προς την οποία πραγματοποιήθηκε
η πώληση
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
ΛΗΤΩ Α.Ε.
HYGEIA HOSPITAL TIRANA
LOGIMED Shpk.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
BIOCHECK
STEM HEALTH HELLAS S.A.
 Παροχή

υπηρεσίας

προς

Εταιρεία προς την οποία
πραγματοποιήθηκε η πώληση
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
ΛΗΤΩ Α.Ε.

Αξία πώλησης
εμπορευμάτων
19.411.353
6.176.808
981.547
578.300
471.535
36.188
22.619
16.852

συνδεδεμένη

εταιρεία

του

Ομίλου

Υγεία:

Ποσό
908.710
822.632
288.387

Λοιπές πωλήσεις/υπηρεσίες προς συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Υγεία:
Είδος τιμολόγησης/υπηρεσίας
Τόκοι

 Λοιπές

Ποσό

Εταιρεία

92.578

ενδοεταιρικές

αγορές/έξοδα

Είδος τιμολόγησης/υπηρεσίας
Μηχανογραφικές υπηρεσίες

από

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

συνδεδεμένη

Ποσό
14.496

εταιρεία

του

Ομίλου

Υγεία:

Εταιρεία
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
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Αγορά εμπορευμάτων
Ενοίκια
Αγορά εμπορευμάτων
Αγορά παγίου

44.000
7.323
53.201
3.380

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
LOGIMED Shpk.
Y-PHARMA A.E.

Συναλλαγές και υπόλοιπα με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε €
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο

31/12/2012
657.029
100.355
11.200
768.584

31/12/2011
671.379
110.157
0
781.536

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

(ΣΤ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για τη χρήση του 2012, το Δ.Σ. της Εταιρείας δεν θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή
ποσού μερίσματος.

22 Μαρτίου 2013
Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Καρταπάνης
Πρόεδρος Δ.Σ.
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.), ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Y-LOGIMED A.E στις 22.03.2013 και
έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.y-logimed.gr, όπου και θα παραμείνουν
στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της
συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις
Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των
χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
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1.Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματα Πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και χρηματοοικονομικά
στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη
αξία μέσω ΚΑΧ
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία του ενεργητικού
κατεχόμενα προς πώληση
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Σημ.

31/12/2012

31/12/2011

10.1
10.2
10.4
10.5
10.3

198.112
47.560
2.679.784
142.570
235.498
3.303.525

295.723
8.437
2.078.784
124.451
338.047
2.845.442

10.6
10.7
10.7

1.242.489
26.464.023
1.391.019

1.441.311
15.843.462
1.958.644

10.8

84.867

84.867

10.9

1.414.107
30.596.505
1.033.651
34.933.680

3.349.668
22.677.952
2.580.017
28.103.412

10.10
10.10

60.000
36.483
4.870.118
4.966.601

60.000
36.483
4.931.596
5.028.079

10.3
10.12

165.424

121.162

222.658

268.246

10.13

230.065
618.147

446.284
835.692

10.14
10.15
10.13
10.14

27.282.584
98.673
125.000
1.092.547
28.598.804

19.816.423
258.183
125.000
1.868.720
22.068.326

10.24

750.129

171.314

29.967.079
34.933.680

23.075.332
28.103.412

10.24

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων
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2.Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Ποσά σε €

Σημ.

31/12/2012

31/12/2011

10.16
10.17

30.871.047
(26.007.036)
4.864.011
(1.817.097)
(2.568.520)
663.525
(83.237)
1.058.681

30.425.940
(26.087.733)
4.338.207
(1.982.661)
(2.526.102)
851.618
(5)
681.057

(7.871)
(32.082)
94.201
1.112.930
(14.640)

(141.371)
(16.528)
43.599
566.757
(528.584)

1.098.289

38.173

(1.159.768)
(61.478)

47.954
86.127

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος

10.17
10.17
10.19
10.19

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

10.21
10.20
10.20

Χρηματοοικονομικά κόστη
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

10.22

Διακοπείσες δραστηριότητες
Αποτέλεσα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες

10.25

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων για την συγκριτική ετήσια περίοδο αναφοράς
(01/01-31/12/2011) έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να περιληφθούν μόνο οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες.
Στις διακοπείσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της Εταιρείας λόγω της συμφωνίας
πώλησης του παγίου εξοπλισμού της Μονάδας Πλυντηρίων.

3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη εις
Νέον

60.000

36.483

4.845.469

Ίδια
κεφάλαια
αποδιδόμενα
στους
ιδιοκτήτες
της μητρικής
4.941.952

0

0

86.127

86.127

86.127

Υπόλοιπο την 31/12/2011

60.000

36.483

4.931.596

5.028.079

5.028.079

Υπόλοιπο την 1/1/2012

60.000

36.483

4.931.596

5.028.079

5.028.079

Ποσά σε €

Υπόλοιπο την 1/1/2011
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
μετά φόρων

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

4.941.952
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Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
μετά φόρων
Υπόλοιπο την 31/12/2012

0

0

(61.478)

(61.478)

(61.478)

60.000

36.483

4.870.118

4.966.601

4.966.601

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Έμμεση Μέθοδος)
Ποσά σε €
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου προ φόρων από συνεχιζόμενη
δραστηριότητα
Κέρδη Περιόδου προ φόρων από διακοπείσα
δραστηριότητα
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του
προσωπικού
Προβλέψεις
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγματικές
διαφορές
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από συναλλαγματικές
διαφορές
(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων
Κέρδη/Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Μη ταμειακά έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο προσαρμογών
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις
μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος
ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Σημ.

31/12/2012

31/12/2011

1.112.930

566.757

(1.462.187)

47.954

98.113

146.053

38.276

43.556

352.534

316.375

(3.791)

(2.625)

11.662

1.481

35.410
(630.848)

0
(818.522)

0

142.515

2.354
(94.201)
18.133
(172.358)

0
(43.599)
2.067
(212.700)

(521.615)

402.012

48.803
(9.827.616)

(412.530)
67.994

531.826

(218.151)

7.086.553

3.809.140

1.034.650

384.386

(1.125.784)
(1.647.400)
0
(112.252)
(1.759.652)

3.630.839
4.032.851
(34)
(723.883)
3.308.934

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
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Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές ασώματων παγίων
Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη
Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες
δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της
περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της
περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες

10.4

10.4

10.9

(80.056)
(55.626)
3.235
(201.000)
0
(270.000)
400.000
(400.000)

(134.673)
0
0
(560.000)
1.904
(900.000)
0
(39.000)

(603.447)

(1.631.769)

(2.363.099)

1.677.165

3.349.668

2.104.844

1.414.107

3.349.668

0

0

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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5. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Η Y-LOGIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Y-LOGIMED A.E.») ιδρύθηκε το 1993 και
δραστηριοποιείται με την εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών υλικών και συσκευών ιατρικών μηχανημάτων. Η Εταιρεία έχει
την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και έχει την έδρα της στην Μεταμόρφωση (13ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας). Οι
οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 22 Μαρτίου 2013. Οι μέτοχοι θα εγκρίνουν τις
Οικονομικές Καταστάσεις στην Γενική Συνέλευση την 22.05.2012. Το προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2012 ήταν 129
εργαζόμενοι.
6. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων
6.1 Δήλωση Συμμόρφωσης
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2012 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)
και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31/12/2012.
Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) και τις διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές αρχές, περίληψη των
οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη Σημείωση 7, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες
περιόδους.
6.2 Βάση Επιμέτρησης
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή
τροποποιείται για την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των παρακάτω στοιχείων:
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
(περιλαμβάνονται και τα παράγωγα),
χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, και
6.3 Νόμισμα Παρουσίασης
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας, δηλαδή το
νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγματικά αθροίσματα των ποσών που παρουσιάζονται στις
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, ενδέχεται να μην είναι ακριβώς ίσα με τα αθροίσματα που παρουσιάζονται στις
οικονομικές καταστάσεις, παρομοίως για τα ποσοστά.
6.4 Χρήση Εκτιμήσεων
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης κατά την
εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο
οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της
χρήσης για ορισμένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόμενες εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία και άλλους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων που θεωρούνται λογικά κάτω
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από τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν το μέλλον και ως συνέπεια, τα πραγματικά
αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισμούς.
Οι τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές
έχουν σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 8.
6.5 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις
σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
6.6 Αλλαγή στις Λογιστικές Πολιτικές
Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2011, εκτός
από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2012. Στην παράγραφο 6.6.1 παρουσιάζονται τα
πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2012 καθώς και τα
πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2012, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της
Εταιρείας. Στην παράγραφο 6.6.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη
υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.

6.6.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε
ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2012 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και
Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:
Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις μεταφοράς
χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011)
Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την
κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των
πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην οντότητα που έχει πραγματοποιήσει
τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες
γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το
τέλος της περιόδου αναφοράς. Η Εταιρία δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του 2011.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων»
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012)
Τον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος». Η τροποποίηση αυτή
παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις στοιχείων του ενεργητικού αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της
πώλησής τους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012.
Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
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Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Έντονος
υπερπληθωρισμός / Αφαίρεση των σταθερών ημερομηνιών αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα
ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011)
Οι σχετικές τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»
εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ημερομηνίες αναφορικά με
τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ με τον ορισμό της «ημερομηνίας μετάβασης στα ΔΠΧΑ». Ορίζει τις
προϋποθέσεις αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ γιατί το λειτουργικό
της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό υπερπληθωρισμό. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2011. Προγενέστερη
εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η
παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.

6.6.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα,
έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριμένα:
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – Παρουσίαση στοιχείων των λοιπών
συνολικών εσόδων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012)
Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών
Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012. Η Εταιρία
θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2015)
Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση».
Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη
συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο
αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη
διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου
αυτού. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της
επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα
χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα
πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται
προς εμπορική εκμετάλλευση. Η Διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να προβεί σε πρόωρη εφαρμογή των απαιτήσεων του
ΔΠΧΑ 9, αφού προηγηθεί η σχετική έγκριση του Προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12
«Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013)
Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10
«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για
την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί
Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε
έναν κοινό διακανονισμό (joint arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη
ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας».
Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη
ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ
27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013)
Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον
ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της
εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το
ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού
ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε
εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές
Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ
προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις. Το προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2013)
Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». Οι
τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι νέες τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2013 με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω
στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του
2012.
ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου Ορυχείου» (εφαρμόζεται
για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή
εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω
στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις
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ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η εν λόγω
Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)
Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις
περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013)
Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των
Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών καταστάσεων που
δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν
εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των
ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Δεκέμβριο του 2012.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά
δάνεια (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες για
πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη
αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. Η Εταιρία θα εξετάσει την
επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 (έκδοση τον Μάιο του 2012 – οι τροποποιήσεις ισχύουν για τις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν
έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε
άλλες Επιχειρήσεις (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές
διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10,
ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την
προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι
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τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2013. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Οι
παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για της ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)
Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27. Οι
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές
Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις
από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να
αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να
συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά
συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν
λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, ενώ
προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις
της Εταιρίας. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7. Βασικές λογιστικές πολιτικές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά
εφαρμόζει η Εταιρεία είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη χρήση.
7.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος
Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της
Εταιρείας.
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά
την ημερομηνία των συναλλαγών. Τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο
νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης
χρησιμοποιώντας την ισοτιμία κλεισίματος κατά την ημερομηνία αυτή. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές
οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία της
κατάστασης οικονομικής θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Τα μη νομισματικά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους
μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία
προσδιορισμού της εύλογης αξίας τους. Οι συναλλαγματικές διαφορές από τα μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται
στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της
εύλογης αξίας. Στην περίπτωση αποτελεσματικής αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου για μη νομισματικά
χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται ως διαθέσιμα προς πώληση, το μέρος της μεταβολής της εύλογης αξίας
τους που οφείλεται στην μεταβολή του συναλλάγματος καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης.
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Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση τέλους χρήσης
νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών
απεικονίζονται στα ίδια κεφάλαια.
7.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια και οι επενδύσεις σε ακίνητα απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως,
μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν απομείωσή τους, πλέον τους κεφαλαιοποιηθέντες τόκους
που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με τα
ενσώματα πάγια, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα
εισρεύσουν στον όμιλο από την εκμετάλλευση των παγίων αυτών και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων επιβαρύνουν το λογαριασμό
αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής η οποία,
κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός

6-8
6-12
5-7
4-5

Έτη
Έτη
Έτη
Έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια βάση κατά
την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση)
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στ’ αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.
7.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό: Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί
κατά την ανάπτυξη του λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή
επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως
κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο
κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη.
Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία (εκτός της υπεραξίας): Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως
μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των
στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια.
7.4 Απομείωση Αξίας μη χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
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Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας Μονάδας Δημιουργίας
Ταμειακών Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους. Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών είναι η μικρότερη ομάδα
στοιχείων ενεργητικού που μπορεί να παράγει ταμειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα στοιχεία και ομάδες στοιχείων της
Εταιρείας. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής εύλογης αξίας (μετά από έξοδα πώλησης)
και της αξίας λόγω χρήσης. Η αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που
αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος
της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Η λογιστική αξία του στοιχείου μειώνεται στο ποσό της ανακτήσιμης αξίας. Σε
περίπτωση μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, η ζημιά απομείωσης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της υπεραξίας
που έχει αναγνωριστεί για αυτή τη μονάδα και κατόπιν στα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού σε αναλογική βάση.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης. Η ζημιά απομείωσης που έχει αναγνωριστεί για την
υπεραξία δεν επιτρέπεται να αναστραφεί σε μεταγενέστερη περίοδο. Αναφορικά με τα υπόλοιπα στοιχεία του
ενεργητικού, σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης διενεργείται επισκόπηση της ζημιάς απομείωσης
προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει μειωθεί. Μια ζημιά απομείωσης αναστρέφεται εάν υπάρξει μια
αλλαγή στην εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού. Μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του
στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την λογιστική αξία (μετά από αποσβέσεις) με την οποία θα παρουσιάζονταν εάν δεν
είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης.
7.5 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των
ετοίμων και ημιτελών προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον
σημείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα
(βασιζόμενα σε κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαμβάνει κόστη δανεισμού) και κόστος συσκευασίας.
Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία
της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή
τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική
λειτουργία της Εταιρείας. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται
απαραίτητο.
7.6 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες
απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η
οικονομική δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Το ποσό της
πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η επάρκεια της πρόβλεψης
επισκοπείται συχνά σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι
επηρεάζουν την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσματα. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.
Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μην διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές
ενέργειες για την είσπραξή της.
7.7 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω
ΚΑΧ
Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού καταχωρούνται αρχικά στην ονομαστική
τους αξία και μεταγενέστερα αποτιμώνται εύλογη αξία τους. Το ποσό της ζημιάς από την αποτίμηση στην εύλογη αξία
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
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7.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές
καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις.
Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και χαμηλού ρίσκου με αρχική
λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα.
7.9 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Η αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική έκδοση του
μετοχικού κεφαλαίου.
(α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων, καθαρά από
φόρους.
(β) Μερίσματα μετοχών
Τα μερίσματα μετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας.
7.10 Δάνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της
συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα
να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών
καταστάσεων.
7.11 Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring)
Τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρείες πρακτόρευσης, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, μειώνουν τις απαιτήσεις από
πελάτες.

7.12 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόμενους
φόρους και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.

Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών της Εταιρείας, σύμφωνα με τους φορολογικούς
νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που
προκύπτει βάσει των κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για
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πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τους
θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές.
Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος
Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά βάρη ή οφέλη που
προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές
χρήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν
επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που
αναμένεται να εφαρμοστούν στην χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι
την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου
αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της
ημερομηνίας της κατάστασης οικονομικής θέσης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση ενώ επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και μειώνονται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον
πιθανό ότι θα είναι διαθέσιμο επαρκές φορολογητέο κέρδος για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του
συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι
των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του
ενεργητικού ή στις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια
της εταιρείας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να
χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.
7.13 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται
δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της
δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις
μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες. Η δέσμευση της καθορισμένης
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής
μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση
τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται
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στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος
προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος
εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία
συνταξιοδοτήσεως. 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 εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν
χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη υποχρέωση.
7.14 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν:
 Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος,
 Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης,
 Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες
δυνατές εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί μια
υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης,
απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την
χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση.
Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το
ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις, εκτός εάν εξετάζεται στα πλαίσια μια συνένωσης επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την
συνένωση επιχειρήσεων.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η
πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές εισροές από οικονομικά
οφέλη για την Εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες
απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
7.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους
ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας στο καθαρό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί.
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(β) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά
από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν
υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η
παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.
Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που πραγματοποιούνται για
λειτουργικές µισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από
τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.

7.16 Κέρδη Ανά Μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
εταιρείας με τον αριθμό των ονομαστικών μετοχών.
7.17 Λειτουργικές Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται
ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που
προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης.

8. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης
(α) Παραδοχές της διοίκησης
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Εταιρείας αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.
(β) Εκτιμήσεις και Υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές
γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι
δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Μία λογιστική
εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της
Εταιρείας και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες
εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με
ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και
τις προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.

Έλεγχοι Απομείωσης Υπεραξίας και Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού με Απεριόριστη Ωφέλιμη Ζωή
Η Εταιρεία διενεργεί τον σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων του ενεργητικού με
απεριόριστη διάρκεια ζωής που έχουν προκύψει από θυγατρικές και συγγενείς, τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και όποτε
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υπάρχει ένδειξη για απομείωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36. Προκείμενου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι
απομείωσης, απαιτείται ο υπολογισμός της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας απομειωμένης κατά το κόστος πώλησης
της επιχειρηματικής μονάδας. Συνήθως χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι παρούσας αξίας ταμειακών ροών, η αποτίμηση
βάσει δεικτών ομοειδών συναλλαγών ή επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά και η χρηματιστηριακή
τιμή. Για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων, η Διοίκηση απαιτείται να χρησιμοποιήσει στοιχεία όπως
εκτιμώμενη μελλοντική κερδοφορία της θυγατρικής, επιχειρηματικά σχέδια καθώς και στοιχεία της αγοράς, όπως επιτόκια
κ.λπ.
Απομείωση Ενσώματων Παγίων
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν
ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, η Διοίκηση εκτιμά
τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο
συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.
Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων
Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31/12/2012 η Διοίκηση εκτιμά ότι
οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού.
Πρόβλεψη για Φόρο Εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις
φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους
φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους.
Για τον συνολικό προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στον Ισολογισμό απαιτούνται
σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι
αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το
κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων
διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και
για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός.
Η Εταιρεία προχώρησε κατά την εξεταζόμενη χρήση στην απεικόνιση της επίδρασης από τη μείωση των φορολογικών
συντελεστών στην αναβαλλόμενη φορολογία.
Αβέβαιη έκβαση εκκρεμών επίδικων υποθέσεων
Η εταιρεία εξετάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προχωρεί σε διενέργεια
προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά της εταιρείας, βάσει στοιχείων από τη Νομική Υπηρεσία, τα οποία προκύπτουν
βάσει των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες όταν υπάρχουν
δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος
δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά
με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής
Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των
υποθέσεων που διαχειρίζεται.
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Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη
περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών
των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι
παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή
επανεκτίμησή τους.
9. Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και
υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία
υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012, δραστηριοποιήθηκε κυρίως σε δύο επιχειρηματικούς τομείς
δραστηριοτήτων, εκείνο της εμπορίας και της παροχής υπηρεσίας. Ακολούθως, παρατίθενται τα ποσοστά συμμετοχής του
κλάδου εμπορικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Αποτελέσματα τομέα την 31.12.2012
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΣΟΔΑ
% συμμετοχής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
% συμμετοχής

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
% συμμετοχής

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
2.961.891
8,8%
(1.462.187)
-%
1.033.651

30.871.047
91,2%
1.112.930
-%
33.900.030
97,0%

3,0%

ΣΥΝΟΛΑ 31.12.2012
33.832.938
100,00%
(349.257)
-%
34.933.680
100,00%

Αποτελέσματα τομέα την 31.12.2011
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΣΟΔΑ
% συμμετοχής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
% συμμετοχής

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
% συμμετοχής

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

30.425.940
91,8%
566.757
92,2%
25.523.395
90,8%

2.700.542
8,2%
47.954
7,8%
2.580.017
9,2%

ΣΥΝΟΛΑ 31.12.2011
33.126.482
100,00%
614.711
100,00%
28.103.412
100,00%

10. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
10.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (μεταφορικά μέσα, λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μείον
τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν μειώσεις της αξίας τους.
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη και υποθήκες.

Ποσά σε €

Κτίρια και
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο
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Λογιστική Αξία την 1/1/2011
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2011

197.878
(25.154)
172.724

3.259.809
(639.445)
2.620.364

156.678
(88.138)
68.541

404.401
(238.528)
165.873

4.018.766
(991.266)
3.027.502

Προσθήκες
Περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως
κατεχόμενα προς πώληση
Αποσβέσεις περιόδου
Λογιστική Αξία την 31/12/2011
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

20.650

77.904

0

36.119

134.673

(32.308)

(2.378.945)

0

0

(2.411.253)

(26.518)
186.220
(51.672)

(310.958)
958.768
(950.403)

(19.301)
156.678
(107.439)

(98.422)
440.520
(336.950)

(455.199)
1.742.186
(1.446.463)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2011

134.548

8.365

49.240

103.570

295.723

Κτίρια και
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα

Μεταφορικά
Μέσα

Λογιστική Αξία την 1/1/2012
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2012

218.528
(51.672)
166.856

3.337.713
(950.403)
2.387.310

Προσθήκες
Πωλήσεις /αποσύρσεις
Προσθήκες περιουσιακών στοιχείων
ταξινομημένων ως κατεχόμενα προς
πώληση
Λοιπές μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωληθέντων
/αποσυρθέντων
Αποσβέσεις πωληθέντων στοιχείων
κατεχόμενων προς πώληση
Λογιστική Αξία την 31/12/2012
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

600
(13.000)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2012

156.678
(107.439)
49.239

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
440.520
(336.950)
103.570

4.153.439
(1.446.463)
2.706.976

52.885
(541)

2.347
(88.289)

24.224
0

80.056
(101.830)

(28.293)

(2.123.532)

0

0

(2.151.825)

0
(14.400)

0
(7.430)

0
(5.761)

7.500
(61.521)

7.500
(89.111)

1.282

541

61.363

0

63.185

(6.693)

(293.950)

(12.591)

(3.606)

(316.840)

177.835
(71.483)

1.266.526
(1.251.243)

70.736
(64.427)

472.244
(402.077)

1.987.341
(1.789.229)

106.352

15.283

6.309

70.167

198.112

Σύνολο

10.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων αφορά λογισμικό.
Ειδικότερα, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στις 31/12/2012 αναλύονται ως εξής
Ποσά σε €

Λογισμικά
Προγράμματα

Λογιστική Αξία την 1/1/2011
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2011

128.329
(109.049)
19.280

Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου
Λογιστική Αξία την 31/12/2011
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

0
(10.844)
128.329
(119.892)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2011

8.437
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Λογισμικά
Προγράμματα
Λογιστική Αξία την 1/1/2012
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2012

128.329
(119.892)
8.437

Προσθήκες
Λοιπές μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Λογιστική Αξία την 31/12/2012
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

55.626
(7.500)
(9.002)
176.455
(128.894)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2012

47.560

10.3 Αναβαλλόμενος φόρος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές
διαφορές έχουν ως εξής:

Ποσά σε €

Ενσώματα Πάγια

Υπόλοιπο
την
1/1/2012

(121.162)

(Χρέωση)/Πίστωση
στα αποτελέσματα
συνεχιζόμενων
δραστηριοτήτων

(Χρέωση)/Πίστωση
στα αποτελέσματα
διακοπεισών
δραστηριοτήτων

Αναβαλ. φορολογικές
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
που αφορούν τις
διακοπτόμενες
δραστηριότητες

Υπόλοιπο
την
31/12/2012

Υπόλοιπο
την
1/1/2011

(Χρέωση)/Πίστωση
στα αποτελέσματα
συνεχιζόμενων
δραστηριοτήτων

Υπόλοιπο
την
31/12/2011

(36.212)

-

-

(157.374)

(86.757)

(34.405)

(121.162)

Επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο

50.920

(36.329)

-

-

14.591

-

50.920

50.920

Αποθέματα

15.371

74.524

-

-

89.895

34.544

(19.173)

15.371

16.567

16.430

-

-

32.997

(23.041)

39.608

16.567

4.140

(3.153)

-

-

987

-

4.140

4.140

53.649

(9.117)

-

-

44.532

66.686

(13.037)

53.649

172.400

(152.953)

-

-

19.447

390.336

(217.936)

172.400

25.000

-

-

-

25.000

103.123

(78.123)

25.000

-

-

(302.419)

302.419

-

-

-

216.885

(146.810)

(302.419)

302.419

70.075

484.891

(268.006)

Πελάτες και
λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις
Λοιπά
κυκλοφορούντα
στοιχεία
ενεργητικού
Υποχρεώσεις
παροχών
προσωπικού
λόγω εξόδου
από την
υπηρεσία
Προμηθευτές και
λοιπές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες
Προβλέψεις
Υποχρεώσεις
συνδεδεμένες με
στοιχεία του
ενεργητικού
κατεχόμενα προς
πώληση
Συμψηφισμός
Αναβαλλόμενων
Φορολογικών
Απαιτήσεων και
Υποχρεώσεων

216.885
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10.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν σε τέσσερις συμμετοχές της εταιρείας, η πρώτη στο μετοχικό
κεφάλαιο κυπριακής εταιρείας με ποσοστό 0,1% (ποσό € 13.661), η δεύτερη στο μετοχικό κεφάλαιο της Biocheck Int Α.Ε.
Ιδιωτικό Πολυϊατρείο με ποσοστό 100% (εντός του 2012 η εταιρεία προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Biocheck
Int Α.Ε. Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, κατά το ποσό των € 201.000), η τρίτη στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ιδιωτικό
Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας Πρωτοβάθμια Ιατρικής Α.Ε.» με ποσοστό 40% (εντός του 2012 η εταιρεία προέβη σε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των € 400.000) και τέλος στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής στην
Αλβανία Logimed Shpk με ποσοστό 100% (ποσό € 89.000).
10.5 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αποτελούνται από εγγυήσεις ενοικίων τεσσάρων ακίνητων καθώς και από
λειτουργικές μισθώσεις οχημάτων ποσού €142.570 σε σχέση με το 2011 που ήταν 124.451.

10.6 Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Εμπορεύματα
Σύνολα

31/12/2012
1.678.646
1.678.646

31/12/2011
1.729.803
1.729.803

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως κινούμενα και
κατεστραμμένα αποθέματα περιόδου

(147.665)

(120.336)

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως κινούμενα και
κατεστραμμένα αποθέματα προηγούμενων χρήσεων

(288.492)

(168.156)

Αναστροφή προβλέψεων υποτίμησης
Καθαρή Λογιστική Αξία

0
1.242.489

0
1.441.311

10.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις – Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους

2.078.613

1.451.780

Εμπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

24.415.698

14.317.142

Γραμμάτια Εισπρακτέα

1.278

5.676

Επιταγές Εισπρακτέες

577.514

456.460

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

(617.884)

(413.015)

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

26.455.218

15.818.043

Προκαταβολές σε προμηθευτές

8.806

25.419

Σύνολα

26.464.023

15.843.462

Κυκλοφορούν ενεργητικό

26.464.023

15.843.462
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Σύνολα

26.464.023

15.843.462

Ποσά σε €
Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι
απομειωμένα
Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι
απομειωμένα:
< 90 ημέρες
91 - 180 ημέρες
181 - 360 ημέρες
> 360 ημέρες
Σύνολο

31/12/2012

31/12/2011

21.269.647

15.354.536

4.208.862
474.294
422.489
79.926
26.455.218

381.642
4.335
28.057
49.473
15.818.043

Ποσά σε €
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Χρεώστες Διάφοροι
Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές
Λοιπές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη
Προπληρωθέντα έξοδα
Απαιτήσεις από ασφαλιστές
Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολα

31/12/2012
2.244
246.802
127.000
970.000
26.743
17.981
250
1.391.019

31/12/2011
7.242
829.819
0
1.100.000
21.393
0
190
1.958.644

10.8 Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο
Το Εμπορικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
Ποσά σε €

Ομόλογα
31/12/2012

31/12/2011

Υπόλοιπο ανοίγματος
Κέρδη/ ζημιές) από αποτίμηση εύλογης
αξίας
Μεταφορά από λοιπές απαιτήσεις

84.867

0

0

(254.599)

0

339.466

Υπόλοιπο κλεισίματος

84.867

84.867

Η εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της συναλλάσσεται με το Ελληνικό Δημόσιο και έλαβε κατά την προηγούμενη
χρήση άτοκα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τριετούς διάρκειας ποσού € 339 χιλ. έναντι εμπορικών απαιτήσεων του. Ο
Όμιλος για την περίοδο που έληξε στις 31.12.2011 προχώρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης απομείωσης των εν λόγω
ομολόγων ποσού €254 χιλ.

10.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, περιλαμβάνουν τα εξής:

36

Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

7.092

4.389

1.393.665

3.344.279

13.350

1.000

Σύνολο Ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα

1.414.107

3.349.668

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα
Σύνολο Ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα

1.414.107
0
1.414.107

3.349.668
0
3.349.668

Μετρητά στο ταμείο
Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα
Δεσμευμένες καταθέσεις

10.10 Ίδια κεφάλαια
i) Μετοχικό κεφάλαιο
Την 31η Δεκεμβρίου 2012 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών ανήρχετο σε 2.000 κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μία.

Αριθμός
μετοχών

Ονομαστική
αξία

Αξία
κοινών
μετοχών

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2011

2.000

30

60.000

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2011

2.000

30

60.000

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2012

2.000

30

60.000

Ποσά σε €

ii) Λοιπά Αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Τακτικό
αποθεματικό

Ειδικά
αποθεματικά

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2011

20.543

972

14.968

36.483

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2011

20.543

972

14.968

36.483

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2012

20.543

972

14.968

36.483

Ποσά σε €

Σύνολα

10.11 Δανειακές υποχρεώσεις
Η εταιρεία δεν είχε δάνεια ή υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012.

10.12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Η Εταιρεία έχει την νομική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ άπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία
εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής :
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Ποσά σε €
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης
Σύνολο

31/12/2012

31/12/2011

222.658
222.658

268.246
268.246

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
είναι :

Ποσά σε €
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών
Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές αναγνωρισμένα μέσα στο έτος
Ζημιές(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις
Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων

31/12/2012
Προγράμματα μη
χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων

31/12/2011
Προγράμματα μη
χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων

36.152
13.949
(40.158)
0

42.987
14.460
(35.712)
(31.905)

9.943

(10.169)

31/12/2012
Προγράμματα μη
χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων

31/12/2011
Προγράμματα μη
χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων

222.658
0
222.658
222.658

268.246
0
268.246
268.246

31/12/2012
Προγράμματα μη
χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων

31/12/2011
Προγράμματα μη
χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων

268.246
36.152
13.949
(40.158)
(55.531)
222.658

278.086
42.987
14.460
(35.712)
(31.576)
268.246

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό είναι:

Ποσά σε €
Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών που είναι
πλήρως ή εν µέρει χρηματοδοτούμενες
Μείον: εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος
Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στον ισολογισμό

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα
καθορισμένα προγράμματα παροχών έχουν ως εξής :

Ποσά σε €
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Κόστος απασχόλησης
Κόστος τόκων
Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη)
Παροχές πληρωθείσες
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων

31/12/2012
4,00%
2,00%
2,00%

31/12/2011
5,20%
3,50%
3,50%
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10.13 Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα
Οι προβλέψεις που αφορούν την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες νομικές ή τεκμαρτές
υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισής τους μέσω εκροών πόρων,
και εφ’ όσον η υποχρέωση του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονομικών οφελών.
Πρόβλεψη
για έξοδο
Προβλέψεις
Λοιπές
Ποσά σε €
φόρου από
επίδικων
Σύνολα
Προβλέψεις
ανέλεγκτες
υποθέσεων
χρήσεις
Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2011
566.361
413.363
35.000
1.014.724
Πρόσθετες προβλέψεις
216.219
60.000
30.000
306.219
Χρησιμοποιημένες προβλέψεις
(336.296)
0
0
(336.296)
Αχρησιμοποίητα ποσά προβλέψεων που ανεστράφησαν
0
(413.363)
0
(413.363)
Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2011
446.284
60.000
65.000
571.284

Υπόλοιπο αρχής την 1/1/2012
Αχρησιμοποίητα ποσά προβλέψεων που ανεστράφησαν
Υπόλοιπο κλεισίματος την 31/12/2012

Πρόβλεψη
για έξοδο
φόρου από
ανέλεγκτες
χρήσεις
446.284
(216.219)
230.065

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις

230.065
0
230.065

Λοιπές
Προβλέψεις

Προβλέψεις
επίδικων
υποθέσεων

Σύνολα

60.000
0
60.000

65.000
0
65.000

571.284
(216.219)
355.065

0
60.000
60.000

0
65.000
65.000

230.065
125.000
355.065

10.14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις – Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως εξής:
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Ποσά σε €
Προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ποσά σε €
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους
Υποχρεώσεις προς το προσωπικό
Δεδουλευμένα έξοδα

31/12/2012
26.890.016
392.568
0
27.282.584

31/12/2012
240.549
211.028
88.188
11.749
186.668

31/12/2011
19.717.626
98.356
440
19.816.423

31/12/2011
161.491
221.230
100.891
787
932.459
39

Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

354.365
1.092.547

451.864
1.868.720

10.15 Τρέχων φόρος εισοδήματος
Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Φόρος εισοδήματος

98.673

258.183

Σύνολο

98.673

258.183

10.16 Πωλήσεις
Οι πωλήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Πωλήσεις προϊόντων
Σύνολα από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Σύνολα από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο

31/12/2012
30.871.047

31/12/2011
30.425.940

30.871.047

30.425.940

2.961.891
33.832.938

2.700.542
33.126.482

10.17 Έξοδα ανά λειτουργία
Τα έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής σε κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης :
31/12/2012
Ποσά σε €
Συνταξιοδοτικές παροχές
Αμοιβές και λοιπές
παροχές σε εργαζομένους
Κόστος αποθεμάτων
αναγνωρισμένο ως έξοδο
Αποσβέσεις ενσώματων
παγίων
Αποσβέσεις ασώματων
παγίων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα τηλεπικοινωνιών
Ενοίκια λειτουργικών
μισθώσεων
Φόροι και τέλη
Προβλέψεις
Ασφάλιστρα
Έπισκευές και συντηρήσεις
Έξοδα διαφήμισης και
προώθησης
Λοιπά έξοδα
Δωρεές
Έξοδα μεταφοράς
Αναλώσιμα
Σύνολα από
συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Σύνολα από διακοπείσες
δραστηριότητες
Σύνολο

31/12/2011

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα
διοίκησης

Έξοδα
διάθεσης

Σύνολο

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα
διοίκησης

Έξοδα
διάθεσης

Σύνολο

0

8.953

15.374

24.327

0

10.482

18.613

29.095

0

1.138.138

1.954.524

3.092.662

0

1.066.732

1.894.310

2.961.042

25.859.371

0

0

25.859.371

25.967.395

0

0

25.967.395

0

80.686

8.425

89.111

0

123.096

12.113

135.209

0

9.002

0

9.002

0

10.844

0

10.844

0
0
0

156.698
81.272
29.924

9.209
21.009
0

165.907
102.282
29.924

0
0
0

202.197
56.585
39.849

8.454
16.431
0

210.651
73.016
39.849

0

159.170

170.686

329.856

0

184.392

149.784

334.176

0
147.665
0
0

44.374
0
378
21.011

6.152
204.869
4.684
18.744

50.526
352.534
5.062
39.755

0
120.336
0
0

6.236
30.000
14.490
135.659

29.133
166.039
11.457
13.215

35.369
316.375
25.947
148.874

0

36.363

40.480

76.842

0

33.460

58.836

92.295

0
0
0
0

29.065
0
14.832
7.231

47.579
0
66.784
0

76.644
0
81.616
7.231

0
0
0
0

37.667
980
16.190
13.803

86.246
0
61.471
0

123.913
980
77.661
13.803

26.007.037

1.817.097

2.568.520

30.392.654

26.087.733

1.982.661

2.526.102

30.596.496

2.911.982

0

0

2.911.982

2.652.588

0

0

2.652.588

28.919.019

1.817.097

2.568.520

33.304.636

28.740.321

1.982.661

2.526.102

33.249.084
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10.18 Κόστος εργαζομένων
Το κόστος εργαζομένων της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχει ως εξής:

Ποσά σε €
Μισθοί και ημερομίσθια
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Συντάξεις προγράμματα καθορισμένων παροχών
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Κόστος εργαζομένων από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Κόστος εργαζομένων από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο κόστους εργαζομένων

31/12/2012
2.483.309
585.598
24.327
23.756

31/12/2011
2.354.378
560.226
29.095
46.437

3.116.989

2.990.136

1.533.304
4.650.293

1.427.741
4.417.878

Αριθμός εργαζομένων
Ημερομίσθιοι
Μισθωτοί
Πλήρωμα

31/12/2012
1
74
0

31/12/2011
1
68
0

Αριθμός εργαζομένων διακοπείσα δραστηριότητα
Ημερομίσθιοι
Μισθωτοί
Πλήρωμα

31/12/2012
39
15
0

31/12/2011
39
15
0

129

123

Σύνολο

10.19 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής:
Λοιπά έσοδα
Ποσά σε €
Έσοδα από Επιδοτήσεις
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις από αποζημίωση
προσωπικού
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Λοιπά έσοδα
Κέρδη από την πώληση ενσώματων παγίων
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης

Λοιπά έξοδα
Ποσά σε €
Πρόστιμα και προσαυξήσεις
Ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων

31/12/2012
3.074
590.690

31/12/2011
0
818.522

40.158

0

28.256
422
925
663.525
0
663.525

31.902
1.194
0
851.618
0
851.618

31/12/2012
755
36.335

31/12/2011
0
0
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Λοιπά έξοδα
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης

46.147
83.237
1.512.096
1.595.333

5
5
0
5

10.20 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Ποσά σε €
Έσοδα από τόκους καταθέσεων
Τόκοι Χορηγηθέντων Δανείων
Χρηματοοικονομικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Χρηματοοικονομικά έσοδα από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

Χρηματοοικονομικά κόστη
Ποσά σε €
Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων
παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Factoring
Χρηματοοικονομικά έξοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Χρηματοοικονομικά έξοδα από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

31/12/2012
1.623
92.578
94.201
0
94.201

31/12/2011
1.904
41.694
43.599
0
43.599

31/12/2012

31/12/2011

13.949

14.461

18.133
32.082
0
32.082

2.067
16.528
0
16.528

10.21 Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Τα Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Κέρδη/ (ζημιές) εύλογης αξίας λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων
αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο λοιπών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων

31/12/2012

31/12/2011

0

(142.515)

3.791
(11.662)
0
(7.871)
0
(7.871)

2.625
(1.481)
0
(141.371)
0
(141.371)

10.22 Φόρος εισοδήματος

Ποσά σε €
Τρέχον έξοδο φόρου
Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος
Σύνολο φόρου εισοδήματος συνεχιζόμενης
δραστηριότητας

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
31/12/2012 31/12/2011
(132.170)
43.891
146.811
268.006
0
468
0
216.219
14.640

528.584

Διακοπείσες
δραστηριότητες
31/12/2012 31/12/2011
0
0
(302.419)
0
0
0
0
0
(302.419)

0
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Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες και διακοπείσες
δραστηριότητες)
Συντελεστής Φόρου
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου
Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς
σκοπούς
- Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
- Διαφορές φόρου προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο φόρου συνεχιζόμενων και διακοπεισών
δραστηριοτήτων

1.112.930

614.711

(1.462.187)

0

20%
222.586

20%
122.942

20%
(292.437)

20%
0

0

0

0

0

(207.946)

405.174

(9.982)

0

0

468

0

0

14.640

528.584

(302.419)

0

Σύμφωνα με το Ν.3943/2011, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των
εταιρειών στην Ελλάδα, για την χρήση 2012 ανέρχεται σε 20%. Η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή σε 26% που
πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2013 αποτελεί «μη διορθωτικό γεγονός» και κατά συνέπεια ο τρέχων και
αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκαν με τον ισχύοντα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 φορολογικό
συντελεστή. Σε περίπτωση εφαρμογής του νέου φορολογικού συντελεστή στις προσωρινές διαφορές της 31ης Δεκεμβρίου
2012 θα υπήρχε επίδραση που υπολογίζεται σε έσοδο φόρου € 86.533 για την εταιρεία.
Η αναβαλλόμενη φορολογία της 31/12/2012 έχει υπολογιστεί με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 20% ενώ με
τον Ν.4110/2013 ο φορολογικός συντελεστής για τις επόμενες χρήσεις θα ανέρχεται σε 26% και θα εφαρμοστεί στις
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου από την 1/1/2013. Οι φορολογικές ζημιές αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις στο βαθμό που η ανάκτηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω των μελλοντικών
φορολογικών κερδών είναι πιθανή"

10.23 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής (μετά
από φόρους), με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην διάρκεια της περιόδου. Τα
μειωμένα κέρδη ανά μετοχή είναι ίδια με τα βασικά.

2012

2011

(61.478)

86.127

Αριθμός Μετοχών

2.000

2.000

Βασικά/Μειωμένα

(30,74)

43,06

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

10.24 Στοιχεία του ενεργητικού / υποχρεώσεις κατεχόμενα προς πώληση
Τα Στοιχεία του ενεργητικού / υποχρεώσεις κατεχόμενα προς πώληση της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

31/12/2012

31/12/2011

639.729
302.419

2.411.253
0
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Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

0
91.503

35.121
133.644

1.033.651

2.580.017

Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

750.129

171.314

Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση

750.129

171.314

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία /(Υποχρεώσεις) άμεσα συνδεδεμένα με ομάδα διάθεσης

283.522

2.408.703

Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση

10.25 Αποτελέσματα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες
Τα Αποτελέσματα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής:

Ποσά σε €
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Λειτουργικό κέρδος
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες
Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη /(ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες
Αποτέλεσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες

31/12/2012
2.961.891
(2.911.982)
49.909
(1.512.096)
(1.462.187)
(1.462.187)
302.419
(1.159.768)
(1.159.768)

31/12/2011
2.700.542
(2.652.588)
47.954
0
47.954
47.954
0
47.954
47.954

10.26 Δεσμεύσεις
Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων της εταιρείας λειτουργούσας ως μισθωτή.

Ποσά σε €
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Εντός 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Άνω των 5 ετών
Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές
μισθώσεις

31/12/2012

31/12/2011

448.248
1.743.386
666.421

422.821
1.685.894
3.129.177

2.858.055

5.237.893

Οι εγγυήσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2012 και την 31.12.2011, έχουν ως εξής:
Ποσά σε €
Εγγυήσεις
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή εμπορικών
υποχρεώσεων
Εγγυήσεις για την συμμετοχή σε διάφορους
διαγωνισμούς
Σύνολο εγγυήσεων

31/12/2012

31/12/2011

36.000

36.000

504.852

489.554

1.000

1.000

541.852

526.554
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10.27 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Α. Σημαντικές Δικαστικές εκκρεμότητες
Η Εταιρεία της εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες εκκρεμείς δικαστικές
υποθέσεις στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας της. Η Εταιρεία την 31-12-2012 έχει διενεργήσει προβλέψεις ύψους €
65.000. Η Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς, πέραν της ήδη σχηματισθείσας
πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων, υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της.

Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009.
Για την χρήση που έληξε την 31.12.2011 η Εταιρεία ελέγχθηκε με βάση την ΠΟΛ. 1159/2011 και έλαβε φορολογικό
πιστοποιητικό («Ετήσιο Πιστοποιητικό») από την εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου
82 του Ν.2238/1994.
Για την χρήση που έληξε την 31.12.2012 οι ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά
από Νόμιμο Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και υποχρεούται να λάβει «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που
διενεργείται από τον ίδιο τον Νόμιμο Ελεγκτή που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τη χρήση που έληξε
την 31.12.2012 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.
Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων.
Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων
και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία προχωράει σε ετήσια εκτίμηση
των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις
αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων,
τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση στα αποτελέσματα
χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας. Ωστόσο, την 31.12.2012 υπάρχουν σχηματισμένες προβλέψεις για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που ανέρχονται για την Εταιρεία σε ποσό € 230.065.
Συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012 - 31.12.2012
ΠΩΛΗΤΗΣ (Κολώνα)

45

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (Γραμμή)

Δ.Θ.Κ.Α.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ
A.E.

ΛΗΤΩ
Α.Ε.

LOGIMED
SHPK

Y-LOGIMED
A.E.

Y
PHARMA
A.E.

ANIZ
A.E.

ΣΥΝΟΛΟ

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

20.320.063

20.320.063

ΜΗΤΕΡΑ A.E.

6.999.440

6.999.440

ΛΗΤΩ Α.Ε.

1.269.933

1.269.933

ΑΛΦΑ LAB A.Ε.

5.534

5.534

VALONE CO LTD

27

27

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΤΔ

2.829

2.829

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΛΤΔ

8.430

8.430

HYGEIA HOSPITAL TIRANA S.A.

583.169

583.169

LOGIMED SHPK

471.535

471.535

STEM HEALTH HELLAS S.A.

16.852

16.852

Y-LOGIMED A.E.

65.820

3.416

725

53.201

Y PHARMA Α.Ε.

3.679

57

126.898

388

388

BIO-CHECK

22.715

22.715

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΕ

128.845

128.845

ΣΥΝΟΛΟ

65.820

3.416

725

53.201

29.829.760

3.679

57

29.956.658

Y
PHARMA
A.E.

ANIZ
A.E.

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 31.12.2012
ΑΠΑΙΤΗΣΗ (Κολώνα)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Γραμμή)

Δ.Θ.Κ.Α.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΜΗΤΕΡΑ
A.E.

ΛΗΤΩ
Α.Ε.

LOGIMED
SHPK

Y-LOGIMED
A.E.

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ ΑΕ

14.082.358

14.082.358

ΜΗΤΕΡΑ A.E.

7.266.637

7.266.637

ΛΗΤΩ Α.Ε.

1.291.422

1.291.422
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ΑΛΦΑ LAB AE

6.796

6.796

VALONE CO LTD

2.888

2.888

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΤΔ

2.829

2.829

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΛΤΔ

20.267

20.267

HYGEIA HOSPITAL TIRANA

1.431.138

1.431.138

STEM HEALTH HELLAS S.A.

65.928

65.928

Y-LOGIMED AE

236.656

3.893

0

0

0

0

240.549

Y PHARMA

104

104

BIO-CHECK

53.560

53.560

1.167.488

1.167.488

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΕ

ΣΥΝΟΛΟ

236.656

3.893

0

0

25.391.415

0

0

25.631.964

Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη
Οι παροχές προς τη Διοίκηση της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε €
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές
παροχές
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο

31/12/2012

31/12/2011

657.029

671.379

100.355
11.200
768.584

110.157
0
781.536

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας.
11. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτουν από
τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να
τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω:
(α)

Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά τη διακύμανση της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια
της αγοράς. Τα έσοδα και η ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα
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επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο και δεν έχει δανειακές
υποχρεώσεις.
(β)
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 της κατάστασης οικονομικής θέσης.
Η Εταιρεία δεν έχει υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της, δεδομένου ότι οι μέσες ημέρες
είσπραξης των απαιτήσεων της είναι πολύ κάτω του μέσου όρου του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Η Εταιρεία
εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη
ιστορία αξιοπιστίας πιστοληπτικής ικανότητας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των
απαιτήσεων της.

Ποσά σε €
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά
ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2012

31/12/2011

1.414.107

3.349.668

26.464.023
27.878.130

15.977.106
19.326.774

Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων
Ποσά σε €
Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι
απομειωμένα
Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι
απομειωμένα:
< 90 ημέρες
91 - 180 ημέρες
181 - 360 ημέρες
> 360 ημέρες
Σύνολο

(γ)

31/12/2012

31/12/2011

21.269.647

15.354.536

4.208.862
474.294
422.489
79.926
26.455.218

381.642
4.335
28.057
49.473
15.818.043

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι κύριες συναλλαγές
της όπως οι αγορές εμπορευμάτων και οι πωλήσεις της προς τρίτους, πραγματοποιούνται σε ευρώ. Η Εταιρεία τέλος δεν
έχει σημαντικά στοιχεία Ενεργητικού ή Παθητικού εκφρασμένα σε Ξένο Νόμισμα .
(δ) Κίνδυνος Ρευστότητας
31/12/2012
Βραχυπρόθεσμες
Ποσά σε €
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

Εντός 6 μηνών

6 έως 12 μήνες

27.282.584
1.191.220
28.473.804

0
0
0

Μακροπρόθεσμες
Πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
0
0
0
0
0
0

31/12/2011
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Βραχυπρόθεσμες
Ποσά σε €
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

Εντός 6 μηνών

6 έως 12 μήνες

19.816.423
2.126.903
21.943.326

0
0
0

Μακροπρόθεσμες
Πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη
0
0
0
0
0
0

(ε) Διαχείριση Κεφαλαίου
Ποσά σε €

31/12/2012

31/12/2011

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά
ισοδύναμα
Κεφάλαιο

4.966.601

5.028.079

(1.414.107)

(3.349.668)

3.552.494

1.678.411

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Πλέον: Δάνεια
Σύνολο κεφαλαίων

4.966.601
0
4.966.601

5.028.079
0
5.028.079

0,72

0,33

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρείας
Ασφαλιστική Κάλυψη Περιουσιακών Στοιχείων
Η Y-Logimed Α.Ε. έχει συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια ως κατωτέρω:
Για τον πάγιο εξοπλισμό του και τις εγκαταστάσεις του με τον Ασφαλιστικό Οργανισμό «ALLIANZ Ανώνυμος Εταιρεία
Γενικών Ασφαλίσεων» με ημερομηνία λήξης 17/04/2013, για το Ομαδικό Προσωπικού με την «American Life Insurance
Company (ALICO)» με λήξη 31/05/2013. Σημειώνεται ότι την 31.12.2012 η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων, μηχανημάτων
και επίπλων της Εταιρίας ανερχόταν σε Ευρώ 2,3 εκ. Κατά συνέπεια το ποσοστό της ασφαλιστικής κάλυψης της
αναπόσβεστης αξίας με βάση τα στοιχεία της 31.12.2012 ανέρχεται σε 100 % περίπου.
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και κατά κύριο λόγο οι πελάτες της
εταιρείας είναι ιδιωτικές κλινικές. Ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, κατά το 2012, παρουσίασε
περαιτέρω επιδείνωση κυρίως λόγω του δυσμενούς οικονομικού κλίματος της χώρας.
Η εταιρεία είναι ο κύριος προμηθευτής των νοσοκομείων του Ομίλου Υγεία, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τα
αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάζονται από την απόδοση των νοσοκομείων.
Η επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας σε πελάτες εκτός Ομίλου, μέσω της αντιπροσώπευσης διεθνώς
αναγνωρισμένων ξένων οίκων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενισχύει τη θέση της εταιρείας στο κλάδο.
 Κίνδυνος ανταγωνισμού
Ο κλάδος της εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα υφίσταται συρρίκνωση των οικονομικών του μεγεθών.
Η αδυναμία του δημοσίου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και η αναγκαστική μείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων του δημοσίου προς εξόφληση των παλαιών
υποχρεώσεών του προς τους προμηθευτές έχουν επιφέρει έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και μαζί με την σημαντική
συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους από την μείωση των τιμών των προϊόντων έχουν οδηγήσει αρκετές εταιρείες του
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κλάδου σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. Απόρροια των ανωτέρω είναι η αποεπένδυση πολυεθνικών ομίλων από την
Ελλάδα, η μειωμένη δυνατότητα εφοδιασμού των νοσοκομείων και η υπαγωγή αρκετών εταιρειών στο άρθρο 99.
Η υγιής οικονομική κατάσταση της εταιρείας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη υποδομών και διαδικασιών ως προς την
προμήθεια υλικών, επιτρέπουν στην εταιρεία να προσφέρει απρόσκοπτα τα εμπορεύματά της και διασφαλίζει την
αδιάλειπτη τροφοδοσία υλικών στους πελάτες της.
12. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης
η

Την 15 Ιανουαρίου 2013 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του παγίου εξοπλισμού της Μονάδας Πλυντηρίων.
η
Την 16 Ιανουαρίου 2013 το Δ.Σ. αποφάσισε την αγορά από τον μέτοχο κ. Γεώργιο Ποταμίτη των 282.000 ονομαστικών
μετοχών του, ήτοι ποσοστού 28,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», έναντι του ποσού των € 200.000. Κατόπιν τούτου η μετοχική σύνθεση της
τελευταίας θα έχει ως εξής: «Y-LOGIMED A.E.»: μέτοχος κατά ποσοστό 68,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
(682.000 μετοχές), «ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»: μέτοχος κατά ποσοστό 31,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
(318.000 μετοχές).
η
Την 7 Μαρτίου 2013 μεταβίβασε στην εταιρεία «CIRCLESERVUS LIMITED» την συμμετοχή της στην εταιρεία «VALLONE CO
LTD» ποσοστού 0,1% του μετοχικού κεφαλαίου και αξίας κτήσης € 13.661 έναντι ενός (1) λεπτού του ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ανδρέας Καρταπάνης

Μιχαήλ Σπανοδήμος

Σπυρίδων Μαυραντώνης

Νικόλαος Χρονόπουλος
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