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Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της ΜΗΤΕΡΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

της

ΜΗΤΕΡΑ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), καθώς και τις ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όµιλος), που αποτελούνται από τον
εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων,
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και
περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονοµικών
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων,
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει
επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων
που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το
σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά
την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής
λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και
του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 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 γνώµης µας.
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Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α, 107
και 37 του Κ.Ν.2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μανόλης Μιχαλιός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131
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Β. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΤΟΥ «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2008 ΈΩΣ 31/12/2008

Κύριοι µέτοχοι,
Η εταιρεία µας, υπενθυµίζουµε ότι, από τις 31/10/2007 αποτελεί θυγατρική της εισηγµένης στο ΧΑΑ εταιρείας
«ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» καθώς επίσης και από τις 22/12/2006 άµεσα και έµµεση µητρική των εταιρειών ΛΗΤΩ Α.Ε.,
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. & A-LAB A.E.
Κατά την διάρκεια του 2008 δεν υπήρχε καµία µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης της εταιρείας καθώς και
καµία µεταβολή στις συµµετοχές της.
Τα ποσοστά συµµετοχής της είναι τα εξής :
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

Άµεση Συµµετοχή

73,83 %

ΛΗΤΩ Α.Ε.

Άµεση Συµµετοχή

32,903 %

ΛΗΤΩ Α.Ε.

Έµµεση Συµµετοχή

37,224 %

ALPHA LAB

Έµµεση

70,127 %
70,127 %

Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. στις 31/12/2008 έχει ως εξής :
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ

31.433.011

86,76 %

4.274.704

11,80 %

ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

522.485

1,44 %

ΣΥΝΟΛΑ

36.230.200

100 %

ΚΕΝΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
& ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Η χρήση του 2008 χαρακτηρίζεται ως µια σηµαντική χρονιά για τον Όµιλο και την εταιρεία τόσο από πλευράς
οικονοµικών αποτελεσµάτων και κερδοφορίας όσο και από το γεγονός ότι είναι η πρώτη χρονιά που αποτελεί
µέρος του «Οµίλου Υγεία». Παράλληλα, µέσα στο 2008 και συγκεκριµένα από τον Απρίλιο του έτους ξεκίνησε
να λειτουργεί η Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική εντός του χώρου της Παιδιατρικής Κλινικής.
Η επιτυχία του σχεδιασµού του Οµίλου και της Εταιρείας αποτυπώνεται στα ενοποιηµένα και ατοµικά
αποτελέσµατα της χρήσης 2008 που δείχνουν ότι η εταιρεία διατήρησε τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας.
Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 87,4 εκ. ευρώ έναντι 76,8 εκ. ευρώ της προηγούµενης
χρήσης 2007. Παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 13,74 %.
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Το κόστος πωληθέντων ανήλθε αντίστοιχα σε 67,6 εκ. ευρώ έναντι 56,5 εκ. ευρώ στο 2007 παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 19,66 %.
Το µικτό κέρδος εποµένως είχε µια µείωση από 20,3 εκ. ευρώ σε 19,8 εκ. ευρώ ύψους 2,73 %.
Τα αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 20,7 εκ. ευρώ έναντι 19,9 εκ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,02 % ενώ το αποτέλεσµα µετά φόρων ανήλθε σε 12,7 εκ. ευρώ έναντι 12,4
εκ. ευρώ δηλαδή ποσοστιαία αύξηση κατά 2,34 %.
Σε επίπεδο οµίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 112,6 εκ. ευρώ έναντι 97,5 εκ. ευρώ της προηγούµενης
χρήσης 2007. Παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 15,47 %.
Το κόστος πωληθέντων ανήλθε αντίστοιχα σε 88,3 εκ. ευρώ έναντι 73,7 εκ. ευρώ στο 2007 παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 19,84 %.
Το µικτό κέρδος εποµένως είχε µια αύξηση από 24,3 εκ. ευρώ σε 23,8 εκ. ευρώ ύψους 1,93 %.Τα
αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 25,4 εκ. ευρώ έναντι 22,7 εκ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11.9 % ενώ το αποτέλεσµα µετά φόρων ανήλθε σε 14,1 εκ. ευρώ έναντι 13,0
εκ. ευρώ δηλαδή ποσοστιαία αύξηση κατά 8,30 %.
Για τη χρήση του 2008, το ∆.Σ. της Εταιρίας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων τη
διανοµή ποσού µερίσµατος € 0,33 ανά µετοχή µε τη µορφή µερίσµατος (€ 0,26) και επιστροφής κεφαλαίου
(€ 0,07). Σηµειώνεται ότι βάσει του άρθρου 18 του Ν.3697/2008 στα κέρδη που διανέµουν οι ανώνυµες
εταιρείες πραγµατοποιείται παρακράτηση φόρου στους µετόχους µε συντελεστή 10%.
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Κατά τη διάρκεια του Α’ τριµήνου της χρήσης 2009, το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., προχώρησε σε αύξηση του ποσοστού
συµµετοχής του στις θυγατρικές εταιρείες ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ΛΗΤΩ Α.Ε., µε αποτέλεσµα την
αύξηση του ποσοστού της συµµετοχής του από 73,83% σε 88,62% και από 32,90% σε 43,99% αντίστοιχα.
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 01/01/2008 - 31/12/2008 έχει
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mitera.gr.
Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2009
Κατ’ εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κωνσταντίνος Σταύρου
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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Γ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (∆.Π.Χ.Α.), ΩΣ
ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» στις
26.3.2009 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη ηλεκτρονική διεύθυνση
www.mitera.gr, όπου 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 Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
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1.Ισολογισµός
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2.Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως
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3.Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
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4.Κατάσταση ταµειακών ροών
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5.Γενικές πληροφορίες
5.1 Γενικές πληροφορίες για τον Όµιλο
Η εταιρία « ΜΗΤΕΡΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ» µε το διακριτικό τίτλο
«ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ» δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας.
Ιδρύθηκε το 1979 από ιατρούς µαιευτήρες γυναικολόγους έχει την έδρα της στο ∆ήµο Αµαρουσίου, στην
οδό Ερυθρού Σταυρού 6. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 απασχολούσε 887 υπαλλήλους συνολικά ενώ ο όµιλος
της, που αποτελείται από ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ., ΛΗΤΩ Α.Ε, ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ALPHA LAB Α.Ε., 1.153
Η εταιρεία λειτούργησε αρχικά αποκλειστικά ως Μαιευτική Κλινική ενώ στη συνέχεια µετατράπηκε σε Γενική
και ίδρυσε την Παιδιατρική κλινική. ∆ιαθέτει 375 κλίνες σε 6 ορόφους στο ιδιόκτητο κτίριο στη διεύθυνση
που προαναφέρουµε.
Από τον Απρίλιο 2008 ξεκίνησε να λειτουργεί η Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική εντός του χώρου της
Παιδιατρικής Κλινικής.
Εκτός από το Προσωπικό που αναφέρεται παραπάνω στην εταιρεία απασχολούνται και συνεργάτες ιατροί
κυρίως Μαιευτήρες Γυναικολόγοι αλλά και λοιπών ειδικοτήτων.
Οι µετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.
Στις 31 Οκτωβρίου 2007 η εταιρεία κατέστη θυγατρική της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ ΑΕ» της οποίας οι µετοχές
έχουν εισαχθεί και διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Α.
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5.2 ∆ήλωση Συµµόρφωσης
Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 που καλύπτουν τη
χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2008, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 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 31/12/2008.
Ο Όµιλος εφαρµόζει όλα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις διερµηνείες τους που έχουν εφαρµογή στις εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές
αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη Σηµείωση 3, έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε
όλες τις παρουσιαζόµενες περιόδους.
5.3 Βάση Επιµέτρησης
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, 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
• επενδύσεων σε ακίνητα.
5.4 Νόµισµα Παρουσίασης
Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το λειτουργικό νόµισµα του Οµίλου,
δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία
και οι θυγατρικές της.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγµατικά αθροίσµατα των ποσών που
παρουσιάζονται στις συνοπτικές ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ενδέχεται να µην είναι
ακριβώς ίσα µε τα αθροίσµατα που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, παροµοίως για τα
ποσοστά.
5.5 Χρήση Εκτιµήσεων
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και την άσκηση
κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιµήσεις της
∆ιοίκησης 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 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 6.1.
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5.6 Αλλαγή στις Λογιστικές Πολιτικές
5.6.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και Τροποποίηση Υφιστάµενων Προτύπων
Στην τρέχουσα χρήση ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν προέβησαν σε αλλαγή λογιστικών πολιτικών ενώ από την
1η Ιανουαρίου 2008, ο Όµιλος και η Εταιρεία υιοθέτησαν όλα τα νέα και αναθεωρηµένα Πρότυπα καθώς και
τις νέες διερµηνείες, που σχετίζονται µε τις εργασίες του και έχουν υποχρεωτική εφαρµογή.

•

Ε∆∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 2: «Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ Εταιρειών
Ιδίου Οµίλου»

Η Ε∆∆ΠΧΑ 11 παρέχει καθοδήγηση για την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 2 σε τρεις περιπτώσεις: (α) Αµοιβές
βασιζόµενες σε µετοχές που διακανονίζονται µε την επιχείρηση να αγοράζει ίδιες µετοχές, (β) Μητρική
εταιρία που παρέχει αµοιβές βασιζόµενες σε µετοχές στους υπαλλήλους θυγατρικής της και (γ) Θυγατρική
που παρέχει στο προσωπικό της αµοιβές βασιζόµενες σε µετοχές της µητρικής της. Η ∆ιερµηνεία έχει
εφαρµογή στον Όµιλο όσον αφορά στον τρόπο χειρισµού στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των
θυγατρικών εταιρειών των προγραµµάτων στα οποία οι εργαζόµενοί τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί των
µετοχών της Εταιρείας. Η ∆ιερµηνεία 2 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.

•

Ε∆∆ΠΧΑ 12: «Συµφωνίες για Παραχώρηση ∆ικαιώµατος
Υπηρεσιών» (ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008)

Παροχής

Η ∆ιερµηνεία πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρµόζουν τα
υφιστάµενα ∆ΠΧΑ για να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους
παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Σηµειώνεται ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 12 δεν καλύπτει όλα τα
είδη των επιχειρήσεων παραχώρησης αλλά εφαρµόζεται µόνο για συµφωνίες µεταξύ του δηµοσίου και του
ιδιωτικού τοµέα στις οποίες ο διαχειριστής χρησιµοποιεί την υποδοµή. Με βάση τη ∆ιερµηνεία, οι
παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια, αλλά να
αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού και / ή ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη ∆ιερµηνεία αυτή. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή
στον Όµιλο.

•

Ε∆∆ΠΧΑ 14: «∆ΛΠ 19 – Το Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδρασή
τους» (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2008)

Η Ε∆∆ΠΧΑ. 14 παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο εκτίµησης του ορίου στο ποσό του πλεονάσµατος που
µπορεί να αναγνωριστεί ως στοιχείο του ενεργητικού σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους». Επίσης, επεξηγεί πώς αυτό το όριο µπορεί να επηρεαστεί όταν
υπάρχει νοµική ή συµβατική απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης και τυποποιεί την υφιστάµενη πρακτική.
Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν επηρέασε την οικονοµική θέση ή απόδοση του Οµίλου δεδοµένου ότι το πρόγραµµα
καθορισµένων παροχών καταλήγει σε καθαρή υποχρέωση / δεν έχει χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών.
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•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και
Αποτίµηση και ∆ΠΧΑ 7, Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις Οκτώβριος 2008: Αναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων (ισχύει από
01/07/2008).

Προς αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης το IASB εξέδωσε την εν λόγω τροποποίηση, η οποία
δίνει την δυνατότητα σε εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ να αναταξινοµήσουν τα µη παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού (εκτός αυτών που έχουν ταξινοµηθεί από την Εταιρεία στην
κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση) εκτός της κατηγορίας
της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Επίσης, η τροποποίηση αυτή
επιτρέπει σε µία εταιρεία τη µεταφορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού από την κατηγορία
διαθέσιµα προς πώληση στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις, στην περίπτωση που το χρηµατοοικονοµικό
περιουσιακό στοιχείο θα πληρούσε τον ορισµό της κατηγορίας δάνεια και απαιτήσεις (εάν δεν είχε
χαρακτηριστεί ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να
διατηρήσει αυτό το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Η τροποποίηση δεν
επιτρέπει την αναταξινόµηση στην κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων. Η τροποποίηση
αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν υποστεί
αναταξινόµηση. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.
5.6.2 Πρότυπα, Τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες στα υπάρχοντα Πρότυπα τα οποία δεν έχουν
ακόµη τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα παρακάτω νέα Πρότυπα, Τροποποιήσεις / Αναθεωρήσεις στα Πρότυπα ή ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά
δεν έχουν εφαρµογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2008 και δεν έχουν εφαρµοστεί
νωρίτερα από τον Όµιλο και την Εταιρεία:

•

Ε∆∆ΠΧΑ 13: «Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών» (ισχύει
διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιουλίου 2008)

για

Η Ε∆∆ΠΧΠ 13 εφαρµόζεται στα προγράµµατα επιβράβευσης πελατών. Συγκεκριµένα απαιτεί όπως τα
ανταλλάγµατα (πιστώσεις) επιβράβευσης (loyalty award credits) να απεικονίζονται λογιστικά ως ένα
ξεχωριστό µέρος της συναλλαγής πώλησης µε την οποία παραχωρούνται, και συνεπώς µέρος της τιµής
πώλησης επιµερίζεται σε αυτά και αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εξασκούνται
τα ανταλλάγµατα αυτά. Ό Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις Οικονοµικές
του Καταστάσεις, καθώς δεν εφαρµόζει τέτοια προγράµµατα.

•

Ε∆∆ΠΧΑ 15: «Συµβόλαια για Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας (Real
Estate)» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 01/01/2009).

Η Ε∆∆ΠΧΑ 15 παρέχει οδηγίες αναφορικά µε τον καθορισµό του εάν ένα συµβόλαιο για την κατασκευή
ακίνητης περιουσίας εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις» ή του ∆ΛΠ
18 «Έσοδα», και αναφορικά µε αυτό το Πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται έσοδο από την κατασκευή.
Η Ε∆∆ΠΧΑ 15 δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου καθώς οι
συναλλαγές των εσόδων αναγνωρίζονται βάσει του ∆ΛΠ 18 και όχι βάσει του ∆ΛΠ 11.
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•

Ε∆∆ΠΧΑ 16, Αντιστάθµιση Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική
∆ραστηριότητα του Εξωτερικού (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 01/10/2008).

Η ∆ιερµηνεία 16 διευκρινίζει ορισµένα ζητήµατα για τη λογιστική αντιµετώπιση αντισταθµίσεων
συναλλαγµατικού κινδύνου καθαρής επένδυσης σε επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού και
συγκεκριµένα διευκρινίζει ότι:
Το νόµισµα παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων δεν δηµιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για την
οποία η Εταιρεία µπορεί να εφαρµόσει λογιστική αντιστάθµισης. Συνεπώς, η µητρική εταιρεία µπορεί να
προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθµιση µόνο τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν
µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας της και του νοµίσµατος της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό.
Οποιαδήποτε Εταιρεία του Οµίλου µπορεί να κατέχει µέσα αντιστάθµισης.
Παρότι το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» εφαρµόζεται για τον
καθορισµό του ποσού που πρέπει να µεταφερθεί στα Αποτελέσµατα Χρήσης από το αποθεµατικό για
συναλλαγµατικές διαφορές αναφορικά µε το µέσο αντιστάθµισης, το ∆ΛΠ 21 «Οι Επιδράσεις
Μεταβολών στις Τιµές Συναλλάγµατος» εφαρµόζεται αναφορικά µε το στοιχείο που αντισταθµίζεται.
Η διερµηνεία έχει µελλοντική εφαρµογή. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία τις εκτίµησης της
επίπτωσης της εφαρµογής αυτής της διερµηνείας στις Οικονοµικές του Καταστάσεις.

•

Ε∆∆ΠΧΑ 17.: «∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους
Ιδιοκτήτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 01/07/2009)

Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει στοιχεία του
ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει µία υποχρέωση για αυτά τα
πληρωτέα µερίσµατα. Η Ε∆∆ΠΧΑ 17 διευκρινίζει τα παρακάτω θέµατα:
το µέρισµα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το µέρισµα έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται πλέον
στη διάθεση της Εταιρείας,
η Εταιρεία πρέπει να επιµετρά το µέρισµα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων που πρόκειται να διανεµηθούν,
η Εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά µεταξύ του µερίσµατος που πληρώθηκε και της
λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέµονται στα αποτελέσµατα, και
η Εταιρεία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που
κατέχονται προκειµένου για διανοµή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισµό της διακοπείσας
δραστηριότητας. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης της διερµηνείας.

•

Ε∆∆ΠΧΑ 18: «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/07/2009)

Η διερµηνεία αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον τοµέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό
χειρισµό συµφωνιών όπου η Εταιρεία αποκτά ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (ή χρηµατικά
διαθέσιµα προκειµένου να προχωρήσει στην κατασκευή σχετικών στοιχείων του ενεργητικού) από έναν
πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιµοποιείται ως αντάλλαγµα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την
παροχή µελλοντική πρόσβασής του, έτσι ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η
∆ιερµηνεία έχει µελλοντική εφαρµογή, ωστόσο επιτρέπεται περιορισµένη αναδροµική εφαρµογή. Με βάση
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την υπάρχουσα δοµή του Οµίλου και τις λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζει, ο Όµιλος δεν αναµένει
σηµαντικές επιδράσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2, Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των
Μετοχών - Αναθεώρηση 2008: Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις
(εφαρµόζεται για ετήσιες που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009).

Η τροποποίηση του Προτύπου διευκρινίζει ότι ως προϋποθέσεις κατοχύρωσης θεωρούνται µόνο οι
προϋποθέσεις υπηρεσίας και οι προϋποθέσεις αποδοτικότητας, ενώ οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη κατά την εκτίµηση της εύλογης αξίας των σχετικών παροχών κατά την ηµεροµηνία της
παραχώρησης. Ο Όµιλος βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης της επίπτωσης από την εφαρµογή της ανωτέρω
αναθεώρησης, ωστόσο δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις Οικονοµικές του Καταστάσεις.

•

Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» - Τροποποιηµένο ∆ΛΠ
27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/07/2009)

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (‘Σ∆ΛΠ’) δηµοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2008 το
Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και το Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και
Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στον λογιστικό
χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα
αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά
αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την
απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα
αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή της υπεραξίας). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές
που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Συνεπώς
δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά). Επιπλέον το τροποποιηµένο
Πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµιές θυγατρικών καθώς και η απώλεια ελέγχου θυγατρικής.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την αναθεώρηση του ∆ΠΧΑ 3 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ
27. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω Προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα
επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και
µετά.

•

∆ΠΧΑ 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009).

Το ∆ΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 «Πληροφόρηση κατά τοµέα». Το νέο ∆ΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση µιας
διοικητικής προσέγγισης (management approach) για την παρουσίαση πληροφόρησης αναφορικά µε την
αποδοτικότητα των επιµέρους λειτουργικών τµηµάτων του Οµίλου. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται
είναι οι πληροφορίες που χρησιµοποιεί η διοίκηση για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας κάθε τµήµατος,
καθώς και του τρόπου κατανοµής των οικονοµικών πόρων στα επιµέρους τµήµατα. Αυτή η πληροφόρηση
είναι πιθανό να διαφοροποιείται από τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση του ισολογισµού
και της κατάστασης αποτελεσµάτων. Τέλος πρέπει να παρέχονται επεξηγήσεις για τη βάση προετοιµασίας
της πληροφόρησης των τοµέων, καθώς και συµφωνίες µε τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων. Ο
Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του εν λόγω προτύπου στις οικονοµικές του
καταστάσεις.
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•

Αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 1: «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2009)

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί προκειµένου να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που
παρουσιάζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Από τις πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως
η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας
καινούργιας Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά συνολικά έσοδα»
(“other comprehensive income”) και της απαίτησης όπως αναδιατυπώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις ή
αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης
συγκριτικής περιόδου, δηλαδή σε µία τρίτη στήλη στον Ισολογισµό. Ο Όµιλος θα κάνει τις απαραίτητες
αλλαγές στην παρουσίαση των Οικονοµικών του Καταστάσεων για το 2009, στην περίπτωση που οι
παραπάνω αλλαγές καταστούν εφαρµόσιµες.

•

Τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» και
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» – Τροποποίηση
2008: Εξαγοράσιµα χρηµατοοικονοµικά µέσα και υποχρεώσεις κατά την
εκκαθάριση (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2009).

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο
(«puttable») και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας αναγνωριστούν ως
ίδια κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση
πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. Ο Όµιλος αναµένει
ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις.

•

Αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 23: «Κόστος ∆ανεισµού» (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009)

Στην αναθεωρηµένη έκδοση του ∆ΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάµενο Πρότυπο)
για αναγνώριση του κόστους δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί άµεσα σε ένα επιλέξιµο στοιχείο του
ενεργητικού που πληρεί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να
κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις
προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα στοιχείο του ενεργητικού που πληρεί τις προϋποθέσεις,
είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται µια σηµαντική χρονική περίοδο προετοιµασίας για
τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου Προτύπου δεν
έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου, δεδοµένου ότι ο Όµιλος εφαρµόζει τον
εναλλακτικό χειρισµό αναγνώρισης του κόστους δανεισµού, ο οποίος προβλεπόταν από την προηγούµενη
έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η αναθεώρηση του Προτύπου δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και
Αποτίµηση: Κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης, Ιούλιος 2008 (εφαρµόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009).

Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 39, επιτρέπει σε µία επιχείρηση να προσδιορίσει ως αντισταθµιζόµενο στοιχείο
ένα τµήµα της µεταβολής της εύλογης αξίας ή της διακύµανσης της ταµειακής ροής ενός
χρηµατοοικονοµικού µέσου. Μία επιχείρηση µπορεί να προσδιορίσει τις µεταβολές στην εύλογη αξία ή στις
ταµειακές ροές που συνδέονται µε ένα µονοµερή κίνδυνο, ως το αντισταθµιζόµενο στοιχείο, σε µία
αποτελεσµατική σχέση αντιστάθµισης, Ο Όµιλος δεν αναµένει η τροποποίηση αυτή να επηρεάσει τις
Οικονοµικές του Καταστάσεις.
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5.6.3 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων
Τον Μάιο του 2008 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό την εξάλειψη
ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009 και δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Πρότυπο
∆ΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα
Ενεργητικού
Κατεχόµενα
προς
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες»

Τροποποίηση
Στοιχεία
Πώληση

του
και

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια»

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους»

∆ΛΠ 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και
Γνωστοποίηση Κρατικής Υποστήριξης»
∆ΛΠ 23 «Κόστη ∆ανεισµού»
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις»

∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς»

∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες»
∆ΛΠ 29 «Παρουσίαση Οικονοµικών Αναφορών σε
Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες»
∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Στοιχείων του Ενεργητικού»

∆ΛΠ 38 «Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού»

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και
Αποτίµηση»

Σχέδιο πώλησης µειοψηφικού ποσοστού σε µία
θυγατρική
Ταξινόµηση παραγώγων ως κυκλοφορούντα /µη
κυκλοφορούντα στοιχεία
Ανακτήσιµο ποσό
Πώληση στοιχείων του ενεργητικού που κατέχονται
προς εκµίσθωση σε τρίτους
Μειώσεις παροχών και αρνητικά κόστη προϋπηρεσίας
∆ιαχειριστικά κόστη προγράµµατος
Αντικατάσταση ορισµού «διακανονισµός»
Παροχή καθοδήγησης αναφορικά µε ενδεχόµενες
υποχρεώσεις
Κυβερνητικά δάνεια µε µηδενικό ή πολύ χαµηλό
επιτόκιο σε σχέση µε την αγορά
Συστατικά στοιχεία κόστους δανεισµού
Αποτίµηση θυγατρικής κατεχόµενης προς πώληση,
στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Απαιτούµενη γνωστοποίηση όταν οι επενδύσεις σε
συγγενείς λογιστικοποιούνται στην εύλογη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων.
Αποµείωση επενδύσεων σε συγγενείς
Απαιτούµενη γνωστοποίηση όταν οι συµµετοχές σε
κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται στην εύλογη αξία
µέσω των αποτελεσµάτων.
Περιγραφή της βάσης αποτίµησης στις Οικονοµικές
Καταστάσεις.
Γνωστοποίηση των εκτιµήσεων που διενεργήθηκαν
προκειµένου να προσδιοριστεί η «αξία λόγω
χρήσης».
Έξοδα δραστηριοτήτων διαφήµισης και προώθησης.
Εφαρµογή σταθερής µεθόδου ή µεθόδου απόσβεσης
της µονάδας παραγωγής.
Αναταξινόµηση παραγώγων προς ή από την
ταξινόµησή τους στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων.
Προσδιορισµός και τεκµηρίωση αντισταθµίσεων σε
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∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»

∆ΛΠ 41 «Γεωργία»

επίπεδο τοµέα.
Χρήση αναθεωρηµένου πραγµατικού επιτοκίου (σε
σχέση µε το αρχικό πραγµατικό) κατά τον
επαναπροσδιορισµό ενός χρεωστικού τίτλου µετά
την παύση της λογιστικής αντιστάθµισης της εύλογης
αξίας.
Αναθεώρηση πεδίου εφαρµογής αναφορικά µε τα
ακίνητα που βρίσκονται υπό κατασκευή ή
αξιοποιούνται για µελλοντική χρήση ως επενδυτικά
ακίνητα.
Χρήση
προεξοφλητικού
επιτοκίου
για
τον
προσδιορισµό της εύλογης αξίας.
Πρόσθετος βιολογικός µετασχηµατισµός.

Ο Όµιλος βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης της επίπτωσης από την εφαρµογή των ανωτέρω
τροποποιήσεων.
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6. Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι συνεπείς µε αυτές που
χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και έχουν εφαρµοσθεί
µε συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.
Σε περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία των προηγούµενων χρήσεων
αναµορφώθηκαν για να καταστούν οµοειδή µε τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης.
6.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης
(α) Παραδοχές της διοίκησης
Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η ∆ιοίκηση του Οµίλου και που έχουν την σηµαντικότερη επίδραση
στα ποσά που αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις σχετίζονται κυρίως µε:
Ταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόζει ο Όµιλος απαιτούν την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, κατά την απόκτησή τους, σε διαφορετικές κατηγορίες:
• Επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη. Για την ταξινόµηση ενός στοιχείου στην κατηγορία αυτή, η
∆ιοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ∆ΛΠ 39 και συγκεκριµένα το κατά πόσο ο Όµιλος
έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους.
• Χρηµατοοικονοµικά µέσα κατεχόµενα για εµπορικούς σκοπούς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι
επενδύσεις και τα παράγωγα που δηµιουργούνται κυρίως µε σκοπό την επίτευξη βραχυπρόθεσµου
κέρδους.
• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων. Η ταξινόµηση µιας επένδυσης στην κατηγορία αυτή, εξαρτάται από τον τρόπο που
αποτιµά η ∆ιοίκηση την αποδοτικότητα και τον κίνδυνο της επένδυσης. Έτσι, στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται και επενδύσεις που δεν ανήκουν στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο αλλά στο χαρτοφυλάκιο
επιχειρηµατικών συµµετοχών και παρακολουθούνται εσωτερικά, σύµφωνα µε τη στρατηγική του
Οµίλου, στην εύλογη αξία τους.
(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 του Οµίλου και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές
ή περίπλοκες κρίσεις της ∆ιοίκησης. Ο Όµιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος 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.
Συνενώσεις Επιχειρήσεων
Κατά την αρχική αναγνώριση τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και οι υποχρεώσεις της αποκτώµενης
επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις στις εύλογες αξίες τους. Κατά
την επιµέτρηση των εύλογων αξιών η ∆ιοίκηση χρησιµοποιεί εκτιµήσεις σχετικά µε τις µελλοντικές ταµειακές

23

ροές, ωστόσο τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν. Οποιαδήποτε αλλαγή στην επιµέτρηση
µετά την αρχική αναγνώριση θα επηρεάσει την επιµέτρηση της υπεραξίας. Λεπτοµέρειες των αγοραζόµενων
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων αναλύονται στη σηµείωση 7.5.1.
Έλεγχοι Αποµείωσης Υπεραξίας και Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού µε Απεριόριστη Ωφέλιµη
Ζωή
Ο Όµιλος 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 υπάρχει ένδειξη για αποµείωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 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 ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31/12/2008 η
∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του
ενεργητικού (περαιτέρω πληροφορίες στη σηµείωση 6.3.2).
•

Εκτίµηση Εύλογης Αξίας Χρηµατοοικονοµικών Μέσων

Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού για τα
οποία δεν υπάρχουν δηµοσιευµένες τιµές αγοράς, απαιτεί τη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων τεχνικών
εκτίµησης. Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας τους απαιτεί διαφόρων ειδών εκτιµήσεις. Οι σηµαντικότερες
αφορούν στην εκτίµηση των διαφόρων κινδύνων στους οποίους υπόκεινται το µέσο, όπως επιχειρηµατικός
κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας κτλ., και εκτίµηση των µελλοντικών προοπτικών κερδοφορίας επιχειρήσεων
σε περίπτωση αποτίµησης συµµετοχικών τίτλων.
•

Αποµείωση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων

Ο Όµιλος ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ 39 για τον έλεγχο αποµείωσης της αξίας των επενδύσεών του.
Κατά την προσδιορισµό του πότε µια επένδυση έχει υποστεί αποµείωση της αξία της ο Όµιλος εκτιµά, µαζί
µε άλλους παράγοντες, τη διάρκεια ή την έκταση που η εύλογη αξία µιας επένδυσης είναι χαµηλότερη του
κόστους, γεγονός το οποίο µπορεί να αποτελέσει µία αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, τη
χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα και τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές επιχειρηµατικές πολιτικές, το µέλλον
της επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως η επίδοση της βιοµηχανίας και του
επιχειρηµατικού κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηµατοδοτικές ταµειακές
ροές.
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•

Πρόβλεψη για Φόρο Εισοδήµατος

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 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. Ο Όµιλος 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 και ο Όµιλος, προχώρησε κατά την εξεταζόµενη χρήση στην απεικόνιση της επίδρασης από τη
µείωση των φορολογικών συντελεστών στην αναβαλλόµενη φορολογία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Ν
3697/25.09.2008 ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των
εταιρειών µειώνεται σταδιακά κατά µία ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος από το 2010 έως και το 2014, όπου θα
ανέρχεται σε 20%. Ανάλυση της επίδρασης της µεταβολής των συντελεστών καθώς και η πρόβλεψη (έξοδο
χρήσεως) για ενδεχόµενο φορολογικό έλεγχο ανέλεγκτων χρήσεων περιλαµβάνονται στην σηµείωση 7.23.
•

Αβέβαιη έκβαση εκκρεµών επίδικων υποθέσεων

Ο Όµιλος εξετάζει τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προχωρεί σε
διενέργεια προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά του Οµίλου, βάσει στοιχείων από τη Νοµική Υπηρεσία,
τα οποία προκύπτουν βάσει των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται (περαιτέρω
πληροφορίες στη σηµείωση 7.27).
•

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις επί Φορολογικών Ζηµιών

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες στον
βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις
φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που µπορεί
να αναγνωριστεί απαιτούνται σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου, οι οποίες
βασίζονται στα µελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές στρατηγικές
που θα ακολουθηθούν (περαιτέρω πληροφορίες στη σηµείωση 7.12).
•

Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις

Ο Όµιλος 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 ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της
επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής
και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει
επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
•

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
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η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµησή τους (περαιτέρω πληροφορίες στη σηµείωση
7.13).
•

Ενδεχόµενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις

Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών
του. Η ∆ιοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δεν θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση
του Οµίλου την 31/12/2008. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται
µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις
σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς.
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των
ενδεχόµενων υποχρεώσεων του Οµίλου στο µέλλον (περαιτέρω πληροφορίες σηµείωση 7.28).

6.2 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.
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 14 «Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα» ένας
επιχειρηµατικός ή γεωγραφικός τοµέας θα προσδιορίζεται ως παρουσιαζόµενος τοµέας, αν η πλειονότητα
των εσόδων του προέρχεται από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες και:
(α) τα έσοδά του από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες και από συναλλαγές µε άλλους τοµείς είναι 10% ή
περισσότερο του συνόλου των εσόδων, εξωτερικών και εσωτερικών, όλων των τοµέων ή
(β) το αποτέλεσµα του τοµέα, κέρδος ή ζηµία, είναι 10% ή περισσότερο από το αντίστοιχο συνολικό
αποτέλεσµα όλων µαζί των κερδοφόρων τοµέων ή όλων µαζί των ζηµιογόνων τοµέων, οποιοδήποτε είναι το
µεγαλύτερο σε απόλυτο ποσό ή
(γ) τα περιουσιακά στοιχεία του είναι 10% ή περισσότερο από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων όλων
των τοµέων.
Στην περίπτωση του Οµίλου τόσο η µητρική όσο και οι θυγατρικές δραστηριοποιούνται στην παροχή
υπηρεσιών υγείας µε τη λειτουργία δύο µαιευτηρίων στην περιοχή του Αµαρουσίου και του Νέου Ψυχικού.
Εποµένως δεν υπάρχουν τοµείς (επιχειρηµατικοί ή γεωγραφικοί) που να υπόκεινται σε διαφορετικούς
κινδύνους.
6.3 Ενοποίηση
(α) Θυγατρικές
Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η ύπαρξη τυχόν
δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία µπορούν να ασκηθούν από τη µητρική εταιρία κατά τον χρόνο
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική
ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την
ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που
τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος εξαγοράς. Το κόστος κτήσης µιας
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συµµετοχικών τίτλων που
εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν
κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε τη συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και
ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση αποτιµώνται κατά την εξαγορά

26

στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος πέραν της εύλογης αξίας των
επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς
είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται
άµεσα στ’ αποτελέσµατα.
∆ιεταιρικές συναλλαγές – ∆ιεταιρικά υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ
των εταιρειών του οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµίες, επίσης απαλείφονται εκτός εάν η
συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές
µέθοδοι των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί
από τον όµιλο.
Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής οι επενδύσεις σε θυγατρικές εµφανίζονται στο κόστος κτήσεως
µειωµένο µε την τυχόν ζηµία αποµείωσης. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρία εκτιµά αν υπάρχουν
αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι επενδύσεις έχουν υποστεί αποµείωση. Αν
στοιχειοθετείται αποµείωση, η ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας,
µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.
•

Συναλλαγές µε την µειοψηφία:

Για την λογιστική αντιµετώπιση συναλλαγών µε την µειοψηφία, ο Όµιλος εφαρµόζει την λογιστική αρχή
κατά την οποία αντιµετωπίζει τις συναλλαγές αυτές ως συναλλαγές µε τρίτα µέρη εκτός Οµίλου. Οι
πωλήσεις προς την µειοψηφία δηµιουργούν κέρδη και ζηµιές για τον Όµιλο τα οποία καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων. Οι αγορές από την µειοψηφία δηµιουργούν υπεραξία, η οποία είναι η διαφορά
ανάµεσα στο αντίτιµο που πληρώθηκε και στο ποσοστό της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της
θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε.

6.3.1 ∆οµή του Οµίλου
Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι οι εξής:

6.3.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώµατα πάγια 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.

27

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:
Κτίρια
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισµός

50 έτη
6-12 έτη
9 έτη
4-6 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια
βάση κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι 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.

6.3.3 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 4 έως 5 έτη.
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη συγκεκριµένων λογισµικών καταχωρούνται ως άϋλα
περιουσιακά στοιχεία όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: α) δηµιουργείται ένα συγκεκριµένο περιουσιακό
στοιχείο, β) πιθανολογείται ότι το δηµιουργούµενο περιουσιακό στοιχείο θα αποφέρει µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη και γ) το κόστος ανάπτυξης µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Τέτοιες δαπάνες περιλαµβάνουν
αµοιβές προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων. Το ιδιοπαραγόµενο λογισµικό αποσβένεται στην
ωφέλιµη ζωή του η οποία κυµαίνεται από 4 έως 5 έτη.
Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν
πραγµατοποιούνται.
Σήµατα/Εµπορικές επωνυµίες: Αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και
κάθε τυχόν σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Επιπλέον αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους µε βάση τις
διαδικασίες επιµερισµού του τιµήµατος εξαγορών στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των
εξαγορασθέντων. Οι εµπορικές επωνυµίες που αναγνωρίστηκαν κατά τον επιµερισµό του κόστους αγοράς
έχουν αόριστη ωφέλιµη ζωή και εξετάζονται για τυχόν µείωση της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού.
Άδειες: Αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους µε βάση τις διαδικασίες επιµερισµού του τιµήµατος
εξαγορών στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις των εξαγορασθέντων. Οι άδειες που
αναγνωρίστηκαν κατά τον επιµερισµό του κόστους αγοράς έχουν αόριστη ωφέλιµη ζωή και εξετάζονται για
τυχόν µείωση της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
Υπεραξία (Goodwill): Προκύπτει από την εξαγορά θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων. Ως υπεραξία
αναγνωρίζεται η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας των στοιχείων του
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ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εξαγοραζόµενης επιχείρησης κατά
την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Σε περίπτωση εξαγοράς θυγατρικής επιχείρησης, η υπεραξία παρουσιάζεται
ως ένα διακεκριµένο στοιχείο του ενεργητικού, ενώ στην περίπτωση εξαγοράς συγγενούς επιχείρησης η
υπεραξία ενσωµατώνεται στην αξία που παρουσιάζεται η επένδυση του Οµίλου στη συγγενή.
Κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς (ή κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιµερισµού του
τιµήµατος εξαγοράς), η υπεραξία που αποκτάται, κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών, ή
σε οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών που αναµένεται να ωφεληθούν από τη συνένωση αυτή.
Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµιές λόγω
µείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετησίως ή και πιο συχνά εάν τα
γεγονότα ή οι µεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι µπορεί να έχει προκληθεί πιθανή µείωση της
αξίας της.
Αν τµήµα µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία έχει κατανεµηθεί υπεραξία, πωληθεί, τότε
η υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία του τµήµατος αυτού
προκειµένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζηµία. Η αξία της υπεραξίας που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα
προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του τµήµατος που πωλήθηκε και του τµήµατος της µονάδας
δηµιουργίας ταµειακών ροών που παραµένει.
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.
6.3.4 Αποµείωση Αξίας µη χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη διάρκεια ζωής και δεν αποσβένονται
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 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.
Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µιας Μονάδας
∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό τους. Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών
είναι η µικρότερη οµάδα στοιχείων ενεργητικού που µπορεί να παράγει ταµειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα
στοιχεία και οµάδες στοιχείων του Οµίλου. 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 του ισολογισµού 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.

29

6.3.5 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση τον σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά τον χρόνο απόκτησης
της επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης.
(α) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.
Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών
από την ηµεροµηνία ισολογισµού τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό.
(β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης
Αποτελεσµάτων
Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για
εµπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα. Περιουσιακά
στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για
εµπορία ή αν αναµένεται να πωληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Ο Όµιλος δεν
κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως την λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως την λήξη τους. Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν ταξινοµούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στο
µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12
µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού.
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που
είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.
Οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης ταµειακών ροών από τις επενδύσεις
λήγουν ή µεταβιβάζονται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές που
συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.
Τα διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της
Κατάστασης Αποτελεσµάτων µετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.
Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης
Αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων την περίοδο που προκύπτουν.
Μη πραγµατοποιθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στα
αποθεµατικά επανεκτίµησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή αποµείωσης των διαθέσιµων προς
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας µεταφέρονται
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
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Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές προσφοράς (bid price).
Εάν η αγορά για ένα
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, ο
Όµιλος προσδιορίζει τις εύλογες αξίες µε τη χρήση µεθόδων αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης
περιλαµβάνουν την χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία και µεθόδους
προεξόφλησης ταµειακών ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριµένες συνθήκες
του εκδότη.
Ο Όµιλος αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στη λογιστική του αξία. Για µετοχές
εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, σηµαντική ή
παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της µετοχής χαµηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη
αποµείωσης της αξίας. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση της αξίας, η συσσωρευµένη ζηµιά που υπολογίζεται
σαν η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας µείον οποιαδήποτε ζηµιά
αποµείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουµένως στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µεταφέρεται από
το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές αποµείωσης των
συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων δεν αναστρέφονται µέσω της
Κατάστασης Αποτελεσµάτων.
Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται όταν ο Όµιλος χάνει τον έλεγχο επί
των συµβατικών δικαιωµάτων που περιέχονται στο στοιχείο αυτό. Αυτό συµβαίνει όταν τα δικαιώµατα
λήγουν ή µεταβιβάζονται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται όταν η συµβατική δέσµευση του Οµίλου για
καταβολή µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων λήγει, ακυρώνεται ή εξαλείφεται.
Όταν µία υφιστάµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από τον ίδιο τρίτο
(δανειστή) µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάµενοι όροι µιας υποχρεώσεις
διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε απόαναγνωρίζεται η υφιστάµενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η
διαφοροποιηµένη και η διαφορά µεταξύ των δύο, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό
εµφανίζεται στον Ισολογισµό, µόνο όταν ο Όµιλος έχει το νοµικό δικαίωµα και προτίθεται να προβεί στον
ταυτόχρονο διακανονισµό της απαίτησης και υποχρέωσης στο καθαρό ποσό.
Έξοδα και έσοδα συµψηφίζονται µόνο αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τα πρότυπα ή όταν αφορούν κέρδη ή
ζηµιές που προέκυψαν από µία οµάδα παρόµοιων συναλλαγών, όπως συναλλαγές εµπορικού
χαρτοφυλακίου.
6.3.6 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το
κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Κόστος δανεισµού δεν
περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση
τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρούµενων
και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.
6.3.7 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
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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 του Οµίλου να µην διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι
δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της.

6.3.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως και
τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις (3) µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και χαµηλού ρίσκου.
Για τον σκοπό της σύνταξης των ενοποιηµένων Καταστάσεων Ταµειακών Ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα
αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως
προσδιορίζονται ανωτέρω.

6.3.9 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία
(συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα πάγια που ο Όµιλος σκοπεύει να πουλήσει εντός
ενός έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησής τους ως «κρατούµενα προς πώληση».
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως «κρατούµενα προς πώληση» αποτιµώνται στη χαµηλότερη
αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας τους αµέσως πριν την ταξινόµησή τους ως κρατούµενα προς πώληση, και
την εύλογή τους αξία µείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως
«κρατούµενα προς πώληση» δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την
πώληση και επανεκτίµηση των «κρατουµένων προς πώληση» περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται
στα «άλλα έσοδα» και «άλλα έξοδα», αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
Ο Όµιλος δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενα προς πώληση.

6.3.10 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.
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6.3.11 ∆άνεια
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 ο Όµιλος διατηρεί ανεπιφύλακτα το
δικαίωµα να µεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία
κλεισίµατος των Οικονοµικών καταστάσεων.

6.3.12 ∆ιακανονισµοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring)
Οι διακανονισµοί πρακτορείας απαιτήσεων µε δικαίωµα αναγωγής καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία
τους ως υποχρέωση προς την εταιρία πρακτόρευσης. Στη συνέχεια 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 ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρείες πρακτόρευσης, χωρίς δικαίωµα αναγωγής, µειώνουν τις
απαιτήσεις από πελάτες.
Ο Όµιλος δεν έχει πραγµατοποιήσει διακανονισµούς πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring).

6.3.13 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 κάθε µιας εκ των εταιρειών που
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, 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 κάθε εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές τους δηλώσεις και
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται
σύµφωνα µε τις 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
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υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν
τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας
σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός
συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού, χρήση.
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.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.
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 του Οµίλου, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης.

6.3.14 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 ίσο µε 4,6%.
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 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.
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6.3.15 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 τον Όµιλο που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιουσιακού
στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών
είναι πιθανή.

6.3.16 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους σχετικούς όρους.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν
καταχωρείται και η επιχορηγούµενη δαπάνη έτσι ώστε να υπάρχει συσχετισµός του εσόδου µε τη δαπάνη.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά παγίου εξοπλισµού, καταχωρούνται στις
υποχρεώσεις και πιστώνονται στις αποσβέσεις σχετικές µε το κόστος πωλήσεων, στην κατάσταση
αποτελεσµάτων, µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης σύµφωνα µε τη διάρκεια της αναµενόµενης
ωφέλιµης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούµενων παγίων.

6.3.17 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. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο
απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(α) Παροχή υπηρεσιών
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Η Εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο σε ιδιώτες ασθενείς-πελάτες όσο και σε ασθενείς-πελάτες που
καλύπτονται µέσω των συνεργαζόµενων ασφαλιστικών ταµείων και ασφαλιστικών οργανισµών. Οι
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί µε τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρία, αφορούν ασφαλιστικές εταιρίες του
εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.
Κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών χρησιµοποιούνται και διάφορα υλικά αγαθά όπως φάρµακα,
αναλώσιµα και υγειονοµικό υλικό τα οποία χρεώνονται στους πελάτες.
Η αναγνώριση των εσόδων τόσο της παροχής υπηρεσιών όσο και της πώλησης αγαθών γίνεται µε την
ολοκλήρωση των υπηρεσιών στο καθαρό ποσό που αναµένεται να εισπραχθεί ανά κατηγορία.

(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου. Όταν υπάρξει ένδειξη για 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.

γ) Έσοδα από δικαιώµατα.
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών
συµβάσεων.

(δ) Έσοδα από µερίσµατα
Τα µερίσµατα, αναγνωρίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους δηλ. κατά την
ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους από τη Γενική Συνέλευση της κάθε εταιρίας.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο
χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.

6.3.18 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία
Τα βασικά εργαλεία του Οµίλου είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσµες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της βραχυπρόθεσµης κυρίως φύσεως των εργαλείων αυτών, η
διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία
απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Οµίλου. Επιπρόσθετα, η διοίκηση πιστεύει ότι τα επιτόκια που
καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της
αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία
απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.

6.3.19 Μισθώσεις
Η Εταιρία είναι ο µισθωτής:

(α) Λειτουργικές µισθώσεις
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Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
(ιδιοκτήτη) ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται ως έξοδα µε βάση την
σταθερή µέθοδο (αναλογικά) κατά την διάρκεια της µίσθωσης.

(β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Μισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές της
ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται
µε την έναρξη της µίσθωσης, στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µισθωµένου παγίου στοιχείου
ή της παρούσας αξίας των ελαχίστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και
των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από
χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στα ∆άνεια. Οι τόκοι αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης
κατά την διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. Τα πάγια για τα οποία έχουν συναφθεί χρηµατοδοτικές
µισθώσεις, αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο, όπως αυτή καθορίζεται, από την ωφέλιµη ζωή και το
χρόνο της µίσθωσης, στις περιπτώσεις που δεν µεταβιβάζεται η κυριότητα του παγίου.
Η Εταιρία είναι ο εκµισθωτής:

Λειτουργικές µισθώσεις
Στοιχεία του ενεργητικού τα οποία µισθώνονται σε τρίτους µε λειτουργικές συµβάσεις περιλαµβάνονται στα
µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, στη κατηγορία των ενσωµάτων παγίων και των επενδύσεων σε
ακίνητα. Τα πάγια αυτά αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους όπως και τα
ιδιοχρησιµοποιούµενα από την Εταιρία πάγια. Το έσοδο από τα ενοίκια αναγνωρίζεται στα έσοδα την
περίοδο την οποία αφορούν σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση ενοικίασης.

6.3.20 Κέρδη Ανά Μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (ΚΑΜ) προκύπτουν από την διαίρεση των καθαρών κερδών που αναλογούν
στους µετόχους της µητρικής εταιρείας µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν
ως ίδιες µετοχές.
Τα µειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους
µετόχους της µητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των µετατρέψιµων µετοχών µετά φόρων) µε τον µέσο
σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο για την
επίδραση των αποµειούµενων µετατρέψιµων µετοχών).
Ο µέσος σταθµισµένος αριθµός των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής
περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόµενες λογιστικές περιόδους προσαρµόζεται για γεγονότα που έχουν
µεταβάλει τον αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη µεταβολή στους πόρους.

6.3.21 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις
∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών
στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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7. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
7.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις (γήπεδα, κτίρια, µηχανήµατα, 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.
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, ο Όµιλος και η Εταιρεία δαπάνησαν το ποσό των € 4,9 εκ. και €
3,7 εκ. αντίστοιχα, για αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων, που αφορούν κατά κύριο λόγο σε απόκτηση
ιατροµηχανολογικού εξοπλισµού και σε βελτιώσεις ή κατασκευές εγκαταστάσεων.
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Τα ενσώµατα πάγια περιλαµβάνουν τα κατωτέρω ποσά, τα οποία ο Όµιλος / Εταιρία κατέχει ως µισθωτής
σύµφωνα µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις:

7.2 Υπεραξία επιχείρησης
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξε µεταβολή στην υπεραξία. Η αναγνωρισµένη από την προηγούµενη
χρήση (31/12/2007) υπεραξία, προκύπτει από την απόκτηση ποσοστού επί του µετοχικού κεφαλαίου των
εταιρειών «ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» «ΛΗΤΩ Α.Ε.» και «Α-LAB Α.Ε.». Ο Όµιλος επανεξετάζει σε ετήσια
βάση την υπεραξία για τυχόν αποµείωση της.
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7.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στις 31/12/2008 αναλύονται ως εξής:
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7.4 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση

Ο όµιλος συµµετείχε µέσα στην χρήση στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρεία της «ΟΛΥΜΠΙΟΝ
ΑΕ» µε ποσό € 127.939.
Η διοίκηση εκτιµά ότι δεν συντρέχει περίπτωση αποµείωσης της επένδυσης αυτής. Πρόθεση της διοίκησης
είναι η διαρκής κατοχή των µετοχών αυτών.
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7.5 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008, το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. συµµετείχε µε ποσοστό 50% στην διαδικασία
σύστασης της εταιρείας “Stem Health Hellas S.A.”. Η εταιρεία συστάθηκε από κοινού µε τη µητρική "Stem
Health SA." και αποτελεί την πρώτη Τράπεζα Φύλαξης Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΥΓΕΙΑ.
Στόχος της νεοσυσταθείσας εταιρείας είναι να καλύψει πρωτίστως τις ανάγκες των δύο µαιευτηρίων του
Οµίλου και να συµβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη ενός εκτεταµένου δικτύου τραπεζών βλαστοκυττάρων
στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

7.6 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Το ποσό € 234.668 σχηµατίζεται από απαιτήσεις των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου ΛΗΤΩ Α.Ε. και
ALPHA LAB A.E.
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7.7 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

7.8 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:
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7.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων

7.10 Ίδια κεφάλαια
i)

Μετοχικό κεφάλαιο

Την 31η ∆εκεµβρίου 2008 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών µετοχών ανήρχετο σε 36.230.200 κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε µία. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν
εξοφληθεί πλήρως.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων τη
διανοµή ποσού € 0,33 ανά µετοχή για την τρέχουσα χρήση, έναντι € 0,32 ανά µετοχή για την χρήση 2007.
Το ποσό αυτό θα δοθεί µε τη µορφή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης € 0,26 ανά µετοχή και
επιστροφής µετρητών € 0,07 ανά µετοχή, συνέπεια διανοµής αποθεµατικού από διαφορά υπέρ το άρτιο.
Σηµειώνεται ότι βάσει του άρθρου 18 του Ν.3697/2008 στα κέρδη που διανέµουν οι ανώνυµες εταιρείες
πραγµατοποιείται παρακράτηση φόρου στους µετόχους µε συντελεστή 10%.

ii) Λοιπά Αποθεµατικά
Μέσα στην ελεγχόµενη χρήση δεν προέκυψαν µεταβολές στα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου και της
εταιρείας. Σηµειώνεται ότι στο κονδύλι «Λοιπά Αποθεµατικά» του απλού και ενοποιηµένου Ισολογισµού
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περιλαµβάνεται και το ποσό του «Υπέρ το άρτιο» το οποίο έχει αναλυθεί στον πίνακα του «Μετοχικού
Κεφαλαίου» παραπάνω.

7.11 ∆ανειακές υποχρεώσεις
Τα δάνεια του Οµίλου καθώς και οι ηµεροµηνίες λήξης τους αναλύονται ως εξής:

Το Οµολογιακό ∆άνειο της Εταιρείας, απεικονίζεται κατά την 31.12.2008, στις µακροπρόθεσµες δανειακές
υποχρεώσεις.
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Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια δανεισµού του Οµίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2008 και
2007, είναι τα παρακάτω:

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

Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο θα υπόκειται η Εταιρία για τη χρήση
2008, είναι ίσος µε 25%.
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7.13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Ο Όµιλος 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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Η εταιρεία και ο Όµιλος εκτός της νοµικής υποχρέωσης για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ άπαξ
αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης,
δεν έχει ενεργοποιήσει κάποιο άλλο ειδικό πρόγραµµα παροχών προς τους εργαζοµένους της/του.

7.14 Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα
Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όµιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες
νοµικές ή τεκµαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα
εκκαθάρισης 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.
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7.15 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Το κονδύλι των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31.12.2008,
ποσού € 716.520, αφορά στο σύνολό του το µακροπρόθεσµο µέρος των ληφθέντων κρατικών
επιχορηγήσεων για αγορά πάγιου εξοπλισµού.
Ειδικότερα, η κίνηση των επιχορηγήσεων του Οµίλου για την χρήση 2008, έχει ως εξής:

Σηµειώνεται ότι το ποσό των € 103.962 απεικονίζεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου.
7.16 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της
Εταιρίας έχει ως εξής:

7.17 Τρέχων φόρος εισοδήµατος

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αναλύεται ως ακολούθως:
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7.18 Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

7.19 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αναλύονται ως ακολούθως:
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7.20 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης για τις χρήσεις 2008 και 2007 έχουν ως εξής:

7.21 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα
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7.22 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Το ποσό των εσόδων από µερίσµατα της µητρικής Εταιρείας ύψους € 987 χιλ. περίπου, αφορά
εισπραχθέντα µερίσµατα από τις θυγατρικές ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ € 571 χιλ. περίπου και ΛΗΤΩ Α.Ε. € 416
χιλ. περίπου.

7.23 Φόρος εισοδήµατος

7.24 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.
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7.25 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
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7.26 ∆εσµεύσεις
∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων – της εταιρείας και του οµίλου λειτουργούντος ως µισθωτή.
Ο Όµιλος µισθώνει γραφεία και αποθήκες µε λειτουργικές µισθώσεις που έχουν διάφορους όρους, ρήτρες
αναπροσαρµογής και δικαιώµατα ανανέωσης. Τα µελλοντικά ελάχιστα πληρωτέα συνολικά µισθώµατα
σύµφωνα µε τις συµβάσεις των λειτουργικών και χρηµατοδοτικών µισθώσεων έχουν ως εξής:

∆εσµεύσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων – της Εταιρείας και του Οµίλου

Οι εγγυήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31.12.2008, έχουν ως εξής:
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7.27 Ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις
πέραν των προβλέψεων που ήδη έχουν σχηµατιστεί. Πιο αναλυτικά:
Α. Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες 31.12.2008
Απαιτήσεις ασθενών ή κληρονόµων αυτών κατά του Οµίλου ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. (υποθέσεις MAL
PRACTICE)
Ασθενείς ή κληρονόµοι αυτών διεκδικούν δικαστικώς από Ιατρούς και τον Όµιλο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ποσά, ως
αποζηµίωση θετικής τους ζηµίας ή/και χρηµατική ικανοποίηση ηθικής τους βλάβης ή ψυχικής τους οδύνης,
από επικαλούµενα ιατρικά σφάλµατα ιατρών που συνεργάζονται µε τις κλινικές του Οµίλου. Το ύψος των
απαιτήσεων ανέρχεται περίπου σε ποσό € 59,8 εκ. Η έκβαση των περισσοτέρων δικαστικών υποθέσεων
προβλέπεται θετική για τον Όµιλο και εκτιµάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην οικονοµική του
κατάσταση καθώς οι εν λόγω ένδικες απαιτήσεις αφορούν διεκδικήσεις ασθενών κατά ιατρών για χρηµατική
ικανοποίηση ηθικής βλάβης και δευτερευόντως κατά του Οµίλου, θεωρώντας ότι οι ιατροί είναι υπάλληλοι
του Οµίλου. Επισηµαίνεται, ότι οι ιατροί είναι ελεύθεροι συνεργάτες και συνεπώς δεν υπάρχει καθοδήγηση
από τον Όµιλο προς αυτούς ούτε ως προς το χρόνο, ούτε ως προς τον τρόπο της εργασίας τους.
β. Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις
Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2005, οι θυγατρικές της
εταιρείες ΛΗΤΩ Α.Ε. έως και τη χρήση 2005, η εταιρεία ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έως και τη χρήση 2002, η
εταιρεία ALPHA LAB έως και τη χρήση 2002.
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. Ο
Όµιλος 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 του Οµίλου.

7.28 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Ενδοεταιρικές συναλλαγές
Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου.
Οι συναλλαγές αυτές, µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν απαλοιφθεί κατά τη διαδικασία της ολικής ενοποίησης.
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Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις συναλλαγές της Εταιρείας και του Οµίλου µε συνδεδεµένα µέρη.
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Οι συναλλαγές µε τα βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και του οµίλου παρατίθενται
στη συνέχεια.

Παροχές προς βασικά διοικητικά µέλη
Οι παροχές προς τη ∆ιοίκηση σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
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∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις
οικογένειές τους).
7.29 Συναλλαγές µε Όµιλο Marfin Popular Bank
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8. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς
(διακυµάνσεις των επιτοκίων, οι τιµές της αγοράς κτλ), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.
Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης στα
χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών
αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Οµίλου.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
•
•
•

Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του οµίλου,
Σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την
µείωση των κινδύνων και
Εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας
διαχείρισης κινδύνων.

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εµπορικούς
χρεώστες και πιστωτές και υποχρεώσεις από δάνεια.
8.1 Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου
Η πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου
όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Οι βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις είναι µε
κυµαινόµενο επιτόκιο. Την 31η ∆εκεµβρίου 2008, ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς
του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό, ο οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων
κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%.

Σηµειώνεται, ότι στον υπολογισµό των ανωτέρω επιδράσεων, συµπεριλαµβάνεται το οµολογιακό δάνειο που
είχε εκδώσει η Εταιρεία κατά το έτος 2007, (ποσού την 31.12.2008 € 19.000 χιλ.), του οποίου η διάρκεια
ανέρχεται σε πέντε έτη.
8.2 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
H έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής:
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Ο Όµιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις
πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις του Οµίλου προέρχονται από
Ιδιώτες πελάτες από Ασφαλιστικά Ταµεία, Ασφαλιστικούς Οργανισµούς και Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι
απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Ταµεία και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες έχουν ελάχιστο βαθµό κινδύνου
απωλειών. Ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως µε τους Ιδιώτες πελάτες χωρίς κάποια ασφάλεια
ή µε τους ασφαλισµένους ασθενείς για το επί πλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την ασφάλεια τους.
Η διοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν
έχουν αποµειωθεί σε προηγούµενες ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων είναι υψηλής
πιστωτικής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των οφειλοµένων. Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου δεν έχει ασφαλιστεί µε υποθήκη ή άλλη µορφή πιστωτικής ασφάλισης.
Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο
πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιµες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσµα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία θεωρείται αµελητέος.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά την 31.12.2008,
αναλύεται ως εξής:

8.3 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Ο Όµιλος ΜΗΤΕΡΑ διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των
µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωµών που
πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές
περιόδους, σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι
µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται
µηνιαία.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2008 για τον Όµιλο αναλύεται ως
εξής:
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Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου 2007 είχε ως εξής:

Οι ανωτέρω συµβατικές ηµεροµηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις µικτές ταµειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται
να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
8.4 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Ο Όµιλος ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση µε την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. ίδια
κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Ο Όµιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει
τις προσαρµογές κατά το χρόνο που η οικονοµική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των
υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν. Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρµογή της
κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο όµιλος µπορεί να προσαρµόσει το ποσό των πληρωτέων µερισµάτων, να
επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει µετοχικό κεφάλαιο ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία
για να µειώσει το δανεισµό.
Ο Όµιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, µείον τα ταµιακά
διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισµό. Το κεφάλαιο για τις
χρήσεις 2008 και 2007 αναλύεται ως εξής:
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Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία
i. Συνθήκες του Κλάδου της Υγείας
Το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της µαιευτικής, χειρουργικής και παιδιατρικής, ενώ µέσα στο
2008 ξεκίνησε και την παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της παιδοκαρδιοχειρουργικής προφέροντας
ολοκληρωµένες υπηρεσίες υγείας. Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει
ιδιαιτερότητες οι οποίες προέρχονται από την κυριαρχική θέση που κατείχε παραδοσιακά ο δηµόσιος τοµέας
στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η αδυναµία ωστόσο του δηµόσιου τοµέα να καλύψει την συνεχώς
αυξανόµενη ζήτηση αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας οδήγησε
στην σηµαντική ανάπτυξη των ιδιωτικών κλινικών. Βάσει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι ο κλάδος της
ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει µια ιδιαίτερη δυναµική και προοπτική στην οποία καλούνται να
ανταποκριθούν οι εταιρείες που συµµετέχουν σε αυτόν. Τα αποτελέσµατα και η πορεία του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
επηρεάζονται άµεσα από τη δραστηριοποίηση της Εταιρίας, έναντι της συνεχούς ανάπτυξης στον κλάδο της
υγείας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της για περαιτέρω ανάπτυξη.

ii. Κίνδυνος από τον Ανταγωνισµό
Τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τοµέας της υγείας παρουσιάζει µία συνεχή ανάπτυξη µε τις 18 µεγαλύτερες
εταιρείες του κλάδου να συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µέρος των συνολικών κερδών αυτού γεγονός που
αναδεικνύει τον έντονο ανταγωνισµό µεταξύ των µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου. Ο ανταγωνισµός
αυτός στρέφεται αναπόφευκτα στον εµπλουτισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών και στην ταχύτητα
ανταπόκρισης προς τον ασθενή, µε επέκταση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων για στέγαση νέων
τµηµάτων. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι αρκετές ιδιωτικές κλινικές περιλαµβάνουν από τµήµατα
µαιευτικής κλινικής, µέχρι και διαγνωστικά κέντρα έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσµα υπηρεσιών.
Στα πλαίσια αυτά το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. πραγµατοποίησε µέσα στην χρήση επέκταση των δραστηριοτήτων του
µε την εγκαινίαση µιας νέας µονάδας παροχής υπηρεσιών, αυτής της παιδοκαρδιοχειρουργικής. Ένα ακόµα
πεδίο ανταγωνισµού που παρατηρείται στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας είναι η επέκταση των συνεργασιών
των ιδιωτικών µονάδων µε ασφαλιστικές εταιρείες και η σύναψη συµβάσεων µε ασφαλιστικά ταµεία, για την
κάλυψη νοσηλίων µεγαλύτερου εύρους ασθενών. Το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. κατέχει σήµερα µια σηµαντική θέση στον
ελληνικό κλάδο της ιδιωτικής υγείας και µε την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του στοχεύει όχι µόνο να
διατηρήσει την θέση αυτή αλλά να αποτελέσει τον πρωτοπόρο του κλάδου προσφέροντας νέες υπηρεσίες.
Ωστόσο, σε περίπτωση που η Εταιρία διακόψει την αναπτυξιακή της και επενδυτική της πολιτική και δεν
αναπτύξει νέες συνεργασίες, η ανταγωνιστική της θέση είναι ενδεχοµένως να επηρεαστεί σηµαντικά.
iii. Τάση συσσώρευσης του κλάδου της υγείας
Προσφάτως παρατηρείται µια τάση συσσώρευσης στον ελληνικό κλάδο της ιδιωτικής υγείας η οποία
χαρακτηρίζεται από εξαγορές µικρότερων περιφερειακών κλινικών και ίδρυση από µεγάλα ιδιωτικά κέντρα,
κλινικών και διαγνωστικών κέντρων σε επαρχιακές πόλεις. Η τάση αυτή όπως είναι φυσικό εντείνει τον
ανταγωνισµό καθώς ιδιωτικές κλινικές που δεν αναπτύσσονται και δεν αυξάνουν τα µεγέθη τους ενδέχεται
να αποτελέσουν στόχο των ανταγωνιστών τους στην προσπάθεια τους να µονοπωλήσουν την αγορά
ιδιωτικής υγείας.

iv. Κίνδυνος Τεχνολογικών Εξελίξεων
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διαπίστωση της ανάγκης για συνεχή αναδιοργάνωση ασκούν
καθοριστική επίδραση στις υπηρεσίες υγείας. Οι εκάστοτε ιδιωτικές κλινικές προχωρούν σε πολυδάπανα
επενδυτικά προγράµµατα µε στόχο την ανανέωση και την απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού
εξοπλισµού ώστε να προσφέρουν νέες και καλύτερες υπηρεσίες. Το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ανανεώνει τον
τεχνολογικό του εξοπλισµό σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στόχος του ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. είναι η συνεχής
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επένδυση στις πλέον σύγχρονες ιατροτεχνολογικές εξελίξεις και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του,
ώστε να είναι ενήµερο µε τις εκάστοτε διεθνείς εξελίξεις του κλάδου της υγείας.

9. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
1) Κατά τη διάρκεια του Α’ τριµήνου της χρήσης 2009, το ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., προχώρησε σε αύξηση του
ποσοστού συµµετοχής του στις θυγατρικές εταιρείες ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ΛΗΤΩ Α.Ε., µε
αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού της συµµετοχής του από 73,83% σε 88,62% και από 32,90% σε
43,99% αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆.
ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΣΣΟΣ

Α∆Τ ΑΗ529814

ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Α∆Τ Ξ164323

Α∆Τ ΑE591595
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