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Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017 

Σημείωση 31/12/2017 
 

31/12/2016 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Ενσώματα πάγια 
       Ακίνητα 6.1 11.392.638,47 10.804.710,78 
       Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 64.120,70 74.070,88 
       Λοιπός εξοπλισμός 6.1 2.373.454,63 2.034.797,53 
Σύνολο 13.830.213,80 12.913.579,19 

Άυλα πάγια στοιχεία 
       Λοιπά άυλα 6.1 7.700,35 12.776,67 
Σύνολο  7.700,35 12.776,67 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία  
υπό κατασκευή 6.2 0,00 1.182.036,91 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
      Δάνεια και απαιτήσεις 93.187,27 39.960,07 
Σύνολο 93.187,27 39.960,07 

 Σύνολο μη κυκλοφορούντων 13.931.101,42 14.148.352,84 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέματα 
       Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 474.153,98 456.671,06 
       Προκαταβολές για αποθέματα 24.546,47 20.071,20 
Σύνολο 498.700,45 476.742,26 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
       Εμπορικές απαιτήσεις 12.272.322,62 12.876.206,53 
       Δουλευμένα έσοδα περιόδου 18.440,56 18.440,56 
       Λοιπές απαιτήσεις  1.016.319,11 923.200,67 
       Προπληρωμένα έξοδα 89.192,85 75.147,68 
       Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.744.923,46 3.374.601,25 
Σύνολο  15.141.198,60 17.267.596,69 

Σύνολο κυκλοφορούντων 15.639.899,05 17.744.338,95 

Σύνολο ενεργητικού 29.571.000,47 31.892.691,79 

Σημείωση 31/12/2017 
 

31/12/2016 
Καθαρή θέση 
Καταβλημένα κεφάλαια 



 
 

       Κεφάλαιο 7. 4.079.861,64 4.079.861,64 
       Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 797.978,20 
Σύνολο 4.079.861,64 4.877.839,84 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 
       Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 7. 580.555,13 509.497,98 
       Αφορολόγητα αποθεματικά 7. 4.421,66 4.421,66 
       Αποτελέσματα εις νέο 4.272.589,17 3.212.186,30 
Σύνολο 4.857.565,96 3.726.105,94 

 Σύνολο καθαρής θέσης 8.937.427,60 8.603.945,78 

Προβλέψεις 
       Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 8.1 712.300,00 612.300,00 
Σύνολο 712.300,00 612.300,00 

Υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
       Δάνεια 9.1.1 3.940.811,16 4.724.283,44 
Σύνολο 3.940.811,16 4.724.283,44 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
       Τραπεζικά δάνεια 1.543.170,35 1.845.948,08 
       Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων 824.484,06 871.547,96 
       Εμπορικές υποχρεώσεις 8.675.913,40 10.025.564,68 
       Φόρος εισοδήματος 661.295,19 641.627,47 
       Λοιποί φόροι και τέλη 525.199,47 671.871,95 
       Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 480.351,72 562.424,82 
       Λοιπές υποχρεώσεις 1.933.193,06 1.619.550,55 
       Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.336.854,46 1.696.803,47 
       Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 16.823,59 
Σύνολο 15.980.461,71 17.952.162,57 

Σύνολο υποχρεώσεων 19.921.272,87 22.676.446,01 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 29.571.000,47 31.892.691,79 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 

Σημείωση 31/12/2017 31/12/2016 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 15. 26.400.230,96 25.872.765,99 
Κόστος πωλήσεων -21.982.691,98 -21.577.837,56 
Μικτό αποτέλεσμα 4.417.538,98 4.294.928,43 
Λοιπά συνήθη έσοδα 115.930,48 186.838,65 
Σύνολο 4.533.469,46 4.481.767,08 

Έξοδα διοίκησης -1.911.851,10 -1.867.159,73 
Έξοδα διάθεσης -403.773,59 -354.625,26 
Λοιπά έξοδα και ζημίες -74.494,87 -2.461,01 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,01 308.450,03 
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 2.143.349,91 2.565.971,11 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 793,89 918,93 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -351.388,59 -504.119,63 
Αποτέλεσμα πρό φόρων 1.792.755,21 2.062.770,41 

Φόροι εισοδήματος -661.295,19 -641.627,47 
Αποτέλεσμα περιόδου  μετά από φόρους 1.131.460,02 1.421.142,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 

Κεφάλαιο 
Καταθέσεις 
ιδιοκτητών 

Αποθεματικά 
νόμων & 
κατ/κού 

Αφορολότητα 
αποθεματικά 

Αποτελέσμα
τα εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο 
01.01.2016 4.079.877,79 185.000,00 384.008,86 4.421,66 2.916.571,26 7.569.879,57 
Μεταβολές στοιχείων 
στην περίοδο 0,00 797.9785,20 125.489,12 0,00 0,00 923.467,32 
Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 -125.489,12 -310.489,12 
Διόρθωση λάθους από 
τη χρήση 2014 

 
-16,15 

 
0,00 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
-16,15 

Μεταφορά σε λογ. 
υποχρεώσεων προς 
μετόχους  0,00 -185.000,00 -185.000,00 
Διανομές μερισμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.038,78 -1.000.038,78 
Αποτελέσματα 
περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.421.142,94 1.421.142,94 

Υπολοιπο 
31.12.2016 

4.079.861,64 797.978,20 509.497,98 4.421,66 3.212.186,30 8.603.945,78 

Μεταβολές στοιχείων 
στην περίοδο 

0,00 0,00 71.057,15 0,00 0,00 71.057,15 

Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 -71.057,15 -71.057,15 
Μεταφορά σε λογ. 
υποχρεώσεων προς 
μετόχους  0,00 -797.978,20 0,00 0,00 0,00 -797.978,20 
Διανομές μερισμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποτελέσματα 
περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.131.460,02 1.131.460,02 

Υπολοιπο 
31.12.2017 

4.079.861,64 0,00 580.555,13 4.421,66 4.272.589,17  8.937.427,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών 
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
  2017 

 
2016 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Αποτέλεσμα προ φόρων 1.792.755,21 2.062.770,41 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων 928.002,88 834.500,10 

Προβλέψεις 340.000,00 640.516,89 

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας:     

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων 74.494,86 -305.989,02 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00 
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων 0,00 0,00 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 350.594,70 503.200,70 

  425.089,56 197.211,68 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης     

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -21.958,19 -30.815,92 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 243.190,46 -277.924,19 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) -1.994.105,85 880.926,52 

  -1.772.873,58 572.186,41 

Μείον:     

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους -351.388,59 -504.119,63 
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος 0,00 0,00 
Σύνολο 1.361.585,48 

 
3.803.065,86 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -53.227,20 170.560,70 

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων -671.054,58 -1.599.095,85 

Τόκοι εισπραχθέντες 793,89 918,93 
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 
Σύνολο -723.487,89 

 
-1.427.616,22 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση κεφαλαίου 0,00 797.978,20 

Πληρωμές για μείωση κεφαλαίου -438.289,01 0,00 
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή) 0,00 0,00 

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια -1.314.847,12 -758.148,90 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις -214.639,25 -259.545,95 

Μερίσματα πληρωθέντα -300.000,00 -462.000,00 
Σύνολο -2.267.775,38 

 
-681.716,65 



 
 

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων     

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης -1.629.677,79 1.693.732,99 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 3.374.601,25 1.680.868,26 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 1.744.923,46 
 

3.374.601,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης 

Δεκεμβρίου 2017 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

 

α) Επωνυμία: "MEDITERRANEO HOSPITAL" - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε. 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Ηλείας 10-12, Γλυφάδα, Τ.Κ. 166 75 

ε) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 35265/01ΝΤ/Β/96/37 

ΓΕ.ΜΗ.: 121630801000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων οντοτήτων. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας 

 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε 
κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την 
διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών 
πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία 
του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. 



 
 

Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και 
οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  
παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της 
εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 

 

 

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 
ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το 
οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα 
κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται 
στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί 
τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με βάση 
τους κάτωθι συντελεστές αποσβέσεων οι οποίοι αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική 
ζωή τους: 

 Κτίρια και τεχνικά έργα: 4% 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός: 10% 

 Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός: 20% 

 Λοιπά πάγια της εταιρείας: 10% 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει 
υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για 
απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις 
ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική 
διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο 
ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα 
απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού 
επιτοκίου ποσοστού Χ%, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την 



 
 

διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία.  

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν 
αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

 

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, 
λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών 
προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν 
σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν 
απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα 
λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών 
προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 
αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Επίσης, στα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται και το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο των εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης και των εξόδων κτήσεως 
ακινητοποιήσεων, κάνοντας χρήση της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014. 

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 

 

3.1.3. Φόροι εισοδήματος 

3.1.3.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 
φορολογικής νομοθεσίας. 

 Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό 
έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές 
αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 

3.1.3.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές 
μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 



 
 

3.1.4. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε 
δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή 
θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος 
χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το 
κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Στην περίπτωση 
αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος 
πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις 
περιουσιακών στοιχείων». 

3.1.5. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα 
ποσά) και  αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 
ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των 
προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού 
δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το 
υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 
κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και 
ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.6. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 
μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης 
λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου 
(ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο 
νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική 
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την 
δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

 

3.1.7. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται 
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη 



 
 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία 
προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική 
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την 
δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

3.1.8. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό 
ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην 
παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική 
επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 
που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται 
με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο. 

 

3.1.9. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

 Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία 
καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που 
συνδέονται με την κυριότητά τους. 

 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με 
τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

 Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από 
τρίτους καταχωρίζονται ως εξής: 

 Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη 
σταθερή μέθοδο.  

 Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή 
θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει 
τη διανομή τους. 

  Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

 

 



 
 

3.1.10. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα 
στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.11. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία 
προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν 
συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι 
πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.12. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά 
την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται 
για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, 
γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.   

 

3.1.13. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική 
εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών 
γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

 

 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική 
επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που 
δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα 
κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

 
 
 
 
 

 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 



 
 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία 
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά 
περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις 
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο 2017 διορθώθηκε σφάλμα προηγούμενων περιόδων στο κεφάλαιο 
της εταιρείας. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο της εταιρείας καθώς και οι λοιπές υποχρεώσεις 
εμφάνιζαν σφάλμα 16,15 ευρώ ισόποσα από τη χρήση 2014 έως και τη χρήση 2016. Το 
συγκεκριμένο σφάλμα κρίθηκε επουσιώδες για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και για το 
λόγο αυτό η εταιρεία προέβη, το 2017,  στην επαναδιατύπωση μόνο της συγκριτικής περιόδου 
χωρίς περαιτέρω ανάλυση.  

 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

 Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας 
διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. 
 
  Στην παρούσα χρήση δεν έγινε παρέκκλιση. 

 

 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα 
κονδύλια του ισολογισμού 

 
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισμού. 

 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
6.1. Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
  Πίνακας με σχετικές πληροφορίες για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τον 

μηχανολογικό εξοπλισμό, τον λοιπό εξοπλισμό και τα λοιπά άυλα στοιχεία, επισυνάπτεται στο 
τέλος του παρόντος προσαρτήματος. 

 

6.2. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 



 
 

  Το κονδύλι του Ισολογισμού "Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 
κατασκευή" ποσού € 1.182.036,91 της προηγούμενης χρήσης αφορούσε κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του, ποσού € 1.168.507,07 στο κόστος εσωτερικής διαμόρφωσης και ανακατασκευής 
στον Γ' όροφο στο κτίριο Α της κλινικής, το οποίο στην παρούσα χρήση μεταφέρθηκε στα 
ακίνητα, καθώς ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή. 

 

 

7. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

 
Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 46.341 κοινές, ονομαστικές, 

με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 88,04 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 
4.079.861,64.  

Στην παρούσα περίοδο 2017 διορθώθηκε σφάλμα προηγούμενων περιόδων στο κεφάλαιο 
της εταιρείας. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο της εταιρείας καθώς και οι λοιπές υποχρεώσεις 
εμφάνιζαν σφάλμα 16,15 ευρώ ισόποσα από τη χρήση 2014 έως και τη χρήση 2016. Το 
συγκεκριμένο σφάλμα κρίθηκε επουσιώδες για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και για το 
λόγο αυτό η εταιρεία προέβη, το 2017,  στην επαναδιατύπωση μόνο της συγκριτικής περιόδου 
χωρίς περαιτέρω ανάλυση.  

Το τακτικό αποθεματικό € 453.483,60 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
44 του κ.Ν. 2190/1920.  

Τα έκτακτα αποθεματικά ποσού € 97.943,99 σχηματίστηκαν με αποφάσεις των τακτικών 
γενικών συνελεύσεων με σκοπό την αυτοχρηματοδότηση της εταιρείας. 

           Το κονδύλι «Αφορολόγητα αποθεματικά» της καθαρής θέσης ποσού € 4.421,66 

δημιουργήθηκε βάσει της διάταξης του άρθρου 72 του νόμου 4172/2013. 

8. Προβλέψεις 

8.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Κατά την 31/12/2017 η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης από την 
υπηρεσία, βάσει της αναλογιστικής μελέτης από ανεξάρτητο αναλογιστή υπολογίστηκε στο ποσό 
των 712.000 ευρώ περίπου. Η αντίστοιχη πρόβλεψη για την προηγούμενη χρήση ανέρχονταν στο 
ποσό των 612.000 ευρώ περίπου. Η μεταβολή της προαναφερόμενης πρόβλεψης επιβάρυνε εξ 
ολοκλήρου τα αποτελέσματα της εταιρείας στη χρήση 2017. 

9. Υποχρεώσεις 

 
9.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

9.1.1 Δάνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Η εταιρεία έχει συνάψει δύο (2) ομολογιακά δάνεια, δύο (2) τραπεζικά δάνεια και πέντε (5) 
δάνεια χρηματοδοτικής μίσθωσης συνολικού ποσού € 3.940.811,16 για την εξασφάλιση των 
οποίων (ομολογιακών και τραπεζικών) έχει παραχωρήσει στην τράπεζα το δικαίωμα πρώτης 
υποθήκης € 14.356.493,02 σε ιδιόκτητο ακίνητο λογιστικής αξίας € 11.392.638,47.    



 
 

 

(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 

Υπόλοιπο λήξεως 
Ομολογιακά 

δάνεια 
Τραπεζικά 

δάνεια 

Δάνεια 
χρηματοδοτικής 

μισθώσεως Σύνολο 
Βραχυπρόθεσμο τμήμα:     

Έως 1 έτος 430.600,00 435.319,16 234.504,54 1.100.423,70 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος 430.600,00 435.319,16 234,504,54 1.100.423,70 
Μακροπρόθεσμο τμήμα:     
1 έως 2 έτη 430.600,00 255.319,16 247.194,31 933.113,47 
2 έως 5 έτη 1.091.050,00 727.659,05 516.536,10 2.335.245,15 
Άνω των 5 ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος 1.521.650,00 982.978,21 763.730,41 3.268.358,62 
Γενικό Σύνολο 1.952.250,00 1.418.297,37 998.234,95 4.368.782,32 

 

10. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

 
Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη 

διάθεση των καθαρών μετά από φόρους κερδών ως ακολούθως: 

 31/12/2017 
Τακτικό αποθεματικό  56.573,00 
Πρώτο μέρισμα 0,00 
Έκτακτο αποθεματικό 0,00 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 1.074.887,02 
Σύνολο 1.131.460,02 

 

11. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 

 
Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν μερίσματα χρήσης 2015. 

 

12. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 

  
 Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα 

 

13. Αναβαλλόμενοι φόροι 

 
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

 

14. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

 
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 



 
 

 31/12/2017 31/12/2016 
Διοικητικό προσωπικό 352 352 
Εργατοτεχνικό προσωπικό 9 6 
Σύνολο 361 358 

 
Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

 31/12/2017 31/12/2016 
Μισθοί και ημερομίσθια 6.821.448,31 6.466.225,57 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 1.775.682,09 1.673.259,47 
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 15.437,00 45.495,00 
Σύνολο 8.612.567,40 8.184.980,04 

 
15. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 
περιοχές 

 
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

 31/12/2017 31/12/2016 
Κατηγορίες δραστηριότητας   
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 26.400.230,96 25.872.765,99 
Σύνολο 26.400.230,96 25.872.765,99 
Γεωγραφικές αγορές   
Εσωτερική αγορά 25.630.713,93 25.872.765,99 
Ευρωπαϊκή αγορά 767.019,81 0,00 
Αγορές τρίτων χωρών 2.497,22 0,00 
Σύνολο 26.400.230,96 25.872.765,99 

 
 
16.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 

 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 
17.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

 
Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

 
18.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 

 
Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

19.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 

 



 
 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

20. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

 
Δεν συντρέχει περίπτωση. 

 

21. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

 
 Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. 
 
22. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

 

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο 
τέλος της χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς 
συνδεμένα μέρη: 

 31/12/2017 31/12/2016 
Σωρευτικές πωλήσεις   
Πωλήσεις αγαθών 0,00 0,00 
Πωλήσεις παγίων 0,00 0,00 
Πωλήσεις υπηρεσιών 0,00 0,00 
Λοιπά έσοδα 1.800,00 2.450,00 
 1.800,00 2.450,00 
Σωρευτικές αγορές   
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 3.826.287,20 3.315.579,74 
Αγορές παγίων 0,00 0,00 
 3.826.287,20 3.315.579,74 
Παροχές προς τη Διοίκηση   
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές 163.740,79 181.515,44 
Λοιπές αμοιβές και παροχές 0,00 0,00 
 163.740,79 181.515,44 
Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως   
Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   1.864,80 2.538,20  
Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 
 1.864,80 2.538,20 
Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως   
Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών   3.995.662,44 4.388.579,56 
Λοιπές υποχρεώσεις 0,00 0,00 
 3.995.662,44 4.388.579,56 

 
 
23. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες 
υπηρεσίες διασφαλίσεως 

 
Οι αμοιβές που χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή ανέρχονται: 

 31/12/2017 31/12/2016 



 
 

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 9.000,00 9.000,00 
Για τον έλεγχο φορολογικής συμμορφώσεως 12.000,00 11.000,00 
Για λοιπές υπηρεσίες διασφαλίσεως  0,00 0,00 
 21.000,00 20.000,00 

 
 
24. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα 
οποία η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα 
μηνών 

 
Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και 

οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά 
υποχρεώσεις. 

 

25. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές 
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 

 
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  

 

26. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

 Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

β) Εγγυήσεις  

 Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

       Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 
2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 
2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 
(επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την 
επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2011 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2017, με 
την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία 
παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  
 
       Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών 
δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί 
παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην 
κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. 
 



 
 

      Για τις χρήσεις 2012 έως και 2016 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν 2238/1994 (χρήσεις 2012 και 2013)  και από τις διατάξεις του 
άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (χρήσεις 2014 έως 2016) όπως ισχύει  και εκδόθηκαν Εκθέσεις 
Φορολογικής Συμμόρφωσης. Για τη χρήση 2017 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο 
των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός 
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 
δημοσίευση των χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017. 

 
27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 
Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

 
Γλυφάδα, 20 Ιουνίου 2018 

 
 
                                                                                                                                   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                          & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                 ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΫΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
ΙΔΙΟΧΡΗΣ/ΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ   ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

 
ΓΗ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΑ ΑΫΛΑ 

Αξία κτήσης   
 

      
 

  
 Υπόλοιπο 1/1/2016 2.369.102,43 14.479.040,22 16.848.142,65 306.317,64 4.706.603,97 48.480,23 4.755.084,20 2.021.595,52 

Προσθήκες περιόδου 0,00 33.000,00 33.000,00 11.750,09 1.497.086,04 0,10 1.497.086,14 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 -2.387,40 -9.878,99 0,00 -9.878,99 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2016 2.369.102,43 14.512.040,22 16.881.142,65 315.680,33 6.193.811,02 48.480,33 6.242.291,35 2.021.595,52 
Σωρευμένες αποσβέσεις   

 
      

 
  

 και απομειώσεις   
 

      
 

  
 Υπόλοιπο 1/1/2016 0,00 5.534.536,00 5.534.536,00 228.304,81 3.897.039,34 48.480,21 3.945.519,55 2.003.742,53 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 541.895,87 541.895,87 15.674,91 271.853,00 0,00 271.853,00 5.076,32 
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 -2.370,27 -9.878,73 0,00 -9.878,73 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2016 0,00 6.076.431,87 6.076.431,87 241.609,45 4.159.013,61 48.480,21 4.207.493,82 2.008.818,85 
Καθαρή αξία 31/12/2016 2.369.102,43 8.435.608,35 10.804.710,78 74.070,88 2.034.797,41 0,12 2.034.797,53 12.776,67 
Αξία κτήσης   

 
      

 
  

 Υπόλοιπο 1/1/2017 2.369.102,43 14.512.040,22 16.881.142,65 315.680,33 6.193.811,02 48.480,33 6.242.291,35 2.021.595,52 
Προσθήκες περιόδου 0,00 1.168.507,07 1.168.507,07 1.790,00 669.264,58 0,00 669.264,58 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 -52,82 -37.278,71 0,00 -37.278,71 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2017 2.369.102,43 15.680.547,29 18.049.649,72 317.417,51 6.825.796,89 48.480,33 6.874.277,22 2.021.595,52 
Σωρευμένες αποσβέσεις   

 
      

 
  

 και απομειώσεις   
 

      
 

  
 Υπόλοιπο 1/1/2017 0,00 6.076.431,87 6.076.431,87 241.609,45 4.159.013,61 48.480,21 4.207.493,82 2.008.818,85 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 580.579,38 580.579,38 11.740,17 330.607,01 0,00 330.607,01 5.076,32 
Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 -52,81 -37.278,24 0,00 -37.278,24 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2017 0,00 6.657.011,25 6.657.011,25 253.296,81 4.452.342,38 48.480,21 4.500.822,59 2.013.895,17 
Καθαρή αξία 31/12/2017 2.369.102,43 9.023.536,04 11.392.638,47 64.120,70 2.373.454,51 0,12 2.373.454,63 7.700,35 

 


