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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/12/2015 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της 
εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

 
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών έφθασε στο ποσό των  € 957.649,69 έναντι  € 

633.789,06 την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά   51,099%. οι ζημίες ανήλθαν στα  15.596,22 € από 

620.643,97 € το 2014 παρουσιάζοντας μείωση ζημιών κατά 97,49%. Τα μικτά αποτελέσματα της χρήσεως 2015 
προσδιορίστηκαν σε ποσοστό 16,32% του κύκλου εργασιών έναντι 63,81% της προηγούμενης χρήσεως. 

 
Τα οργανικά έσοδα, έξοδα και τα έκτακτα αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση που έκλεισε 31/12/2015, 

συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως αναλύονται στους παρακάτω πίνακες : 

 
Α. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 

  
Χρήση 2015 Χρήση 2014 

1 Πωλήσεις Εμπορευμάτων 44.172,84 53.135,20 

2 Πωλήσεις προϊόντων  913.476,85 580.653,86 

3 Πωλήσεις Υπηρεσιών 0,00 0,00 

4 Πωλήσεις α – β υλών 0,00 0,00 

5 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 1.919,13 0,00 

6 Έσοδα κεφαλαίων 0,09 23,03 

7 Λοιπά έσοδα 0,00 2.724,49 

  959.568,91 636.536,58 

 

Β. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 

  
Χρήση 2015 Χρήση 2014 

1 Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 78.400,08 97.868,91 

2 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 375.210,04 413.536,96 

3 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 99.603,43 164,206,28 

4 Παροχές τρίτων 159.388,85 177.560,91 

5 Φόροι – Τέλη 11.654,50 120.143,67 

6 Διάφορα έξοδα 46.185,44 62.916,52 

7 Τόκοι και έξοδα 105.134,20 163.078.06 
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8 Αποσβέσεις 174.958,98 174.854,53 

9 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 0,00 0,00 

10 Λοιπά έξοδα 20.962,48 3.772,55 

  1.071.498,00 1.377.938,39 

 
 

 
2. Οικονομική θέση της εταιρείας  

 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 
31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 803.913,42 έναντι Ευρώ 806.509,64 της προηγούμενης χρήσεως. 

 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2015 έχουν ως εξής: 

 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 
    

  
31/12/2015 

  
31/12/2014 

 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 
1.489.301,22 

31,03%  
1.353.371,63 

27,97% 
Σύνολο ενεργητικού 

 
4.799.997,23 

 
4.838.146,18 

 
  

  
 

 
Πάγιο ενεργητικό 3.287.987,72 

68,49%  
3.462.066,26 

71.55% 
Σύνολο ενεργητικού 

 
4.799.997,23 

 
4.838.146,18 

  
 

    

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

       
Ίδια κεφάλαια 

 
803.913,42 

203,69%  
806.509,64 

202,24% 
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
3.946.656,96 

 
3.987.811,47 

       
Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

       
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
3.946.656,96 

82,22%  
3.987.811,47 

82,42% 
Σύνολο παθητικού 

 
4.799.997,23 

 
4.838.146,18 

       
Ίδια κεφάλαια 

 
803.913,42 

167,48%  
806.509,64 

166,69% 
Σύνολο παθητικού 

 
4.799.997,23 

 
4.838.146,18 

       

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.  

Ίδια κεφάλαια 
 

803.913,42 
244,50%  

806.509,64 
232,95% 

Πάγιο ενεργητικό 
 

3.287.987,72 
 

3.462.066,26 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 
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Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

1.489.301,22 
10,62%  

1.353.371,63 
11,40% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

1.401.752,64 
 

1.187.062,50 

       
Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 

Κεφάλαιο κινήσεως 
 

3.348.817,74 
224,85%  

3.607.258,61 
266,53% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

1.489.301,22 
 

1.353.371,63 

       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από 

το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 

 
       

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 
   

  
31/12/2015 

  
31/12/2014 

 

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 
 

(15.596,22) 

N/A 
 

(620.643,97) 

N/A 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 
 

957.649,69 
 

633.789,06 

       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων 

αποτελεσμάτων. 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων  

(15.596,22) 
N/A  

(620.643,97) 
N/A 

Σύνολο εσόδων 
 

959.568,91 
 

633.812,09 

       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 

φόρων  
(15.596,22) 

N/A  
(620.643,97) 

N/A 

Ίδια κεφάλαια 
 

803.913,42 
 

806.509,64 

       

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

Μικτά αποτελέσματα 
 

156.351,83 

16,32% 
 

(404.429,96) 

N/A 
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 

 
957.649,69 

 
633.789,06 

       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 

 
 

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 
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Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας προβλέπεται για τη χρήση 2016 να βελτιωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι 

βελτιώσεις θα προκύψουν από την αύξηση όγκου και αξίας των πωλήσεων και την καλύτερη διαχείριση των αγορών.  

 
H εταιρεία εκτίθενται σε περιορισμένους κινδύνους και αναλυτικότερα : 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται δεν είναι σημαντικός δεδομένου ότι οι πωλήσεις επί πιστώσει κατά μέσο 

όρο εισπράττονται εντός 3 μηνών και δεν υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε μεγάλους πελάτες, οι οποίοι 

ελέγχονται τακτικά για την πιστοληπτική τους ικανότητα.  
 

 
 

 

 
4.  Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

 
Η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα έρευνας. 

 

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
 

Δεν υπάρχουν 

 
 

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα   

 
Δεν υπάρχουν 

 

 
7. Ακίνητα της εταιρίας 

  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

31/12/2015 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

31/12/2015 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ     
ΥΠΟΛΟΙΠΟ   

31/12/2015 

ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ 455.445,90 0 455.445,90 

ΚΤΙΡΙΑ- ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ. 4.453.604,74 1.621.062,92 2.832.541,82 

ΣΥΝΟΛΑ 4.909.050,64 1.621.062,92 3.287.987,72 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 0 0 

 

0 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4.909.050,64 1.621.062,92 3.287.987,72 

 

Επί των παγίων στοιχείων(γήπεδα-κτίρια & εγκατ.κτιρίων) της εταιρίας υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης κατά την 
31/12/2015 ύψους ευρώ 3.950,000 σε εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 
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8. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 

παρούσας έκθεσης. 
 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να 
επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. 

 

 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 

και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως 2015 . 

 Λάρισα, 25 Ιουλίου 2016 
 

            
Πρόεδρος του Δ.Σ.         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                 Ο Λογιστής 

 

 
 

 

      ABΡAAM ΓΑΤΕΝΙΟΣ                           ΒΙΤΑΛ ΓΑΤΕΝΙΟΣ                   ΓΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
      Α.Δ.Τ ΑΕ 311346                           Α.Δ.Τ ΑΕ 311571                  ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 013183/Α΄ΤΑΞΗΣ                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                 ΑΦΜ 029704300 
                                                                                                        Α.Δ.Τ. Μ 815993 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 
  

    ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

    

Ενσώματα πάγια 

 

    

Ακίνητα 6.1 3.257.665,44 3.419.096,52 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 11.985,32 20.032,62 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 18.336,96 22.937,12 
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 0,00 0,00 

Σύνολο 
 

3.287.987,72 3.462.066,26 

  
 

    

Άυλα πάγια στοιχεία 
 

    
Λοιπά άυλα 6.3 0,10 0,10 

Σύνολο 
 

0,10 0,10 

  
 

    

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 6.4 0,00 0,00 

  

 

    

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

    

Δάνεια και απαιτήσεις 7.2.1 22.708,19 22.708,19 

Σύνολο 

 

22.708,19 22.708,19 

  

 

    

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
 

3.310.696,01 3.484.774,55 

  
 

    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

    

Αποθέματα 

 

    

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 
 

0,00 0,00 
Εμπορεύματα 

 

29.377,32 12.892,41 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 
 

0,00 0,00 
Προκαταβολές για αποθέματα 

 

0,00 0,00 

Σύνολο 
 

29.377,32 12.892,41 

  
 

    

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
 

    
Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.2 154.737,95 355.794,86 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2.3 1.216.058,48 934.328,00 
Προπληρωμένα έξοδα 7.2.4 0,00 0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.5 89.127,47 50.356,36 

Σύνολο 

 

1.459.923,90 1.340.479,22 

  

 

    

Σύνολο κυκλοφορούντων 
 

1.489.301,22 1.353.371,63 

  
 

    

Σύνολο Ενεργητικού   4.799.997,23 4.838.146,18 
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    ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια       
Κεφάλαιο   1.490,612,50 838.500,00 

Καταθέσεις ιδιοκτητών 

 

13.000,00 0,00 

Σύνολο   1.503.612,50 838.500,50 

        

Διαφορές εύλογης αξίας       

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων   1,13 652.113,63 

Σύνολο   1,13 652.113,63 

        

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   621.008,05 621.008,05 

Αποτελέσματα εις νέο   -1.320.708,26 -1.305.112,04 

Σύνολο   -699.700,21 -684.103,99 

Σύνολο καθαρής θέσης   803.913,42 806.509,64 

        

Προβλέψεις       
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 8.1 32.208,16 32.208,16 

Σύνολο   32.208,16 32.208,16 

        
Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 9.1.1 2.544.904,32 2.800.748,97 
Κρατικές επιχορηγήσεις 9.1.2 0,00 0,00 

Σύνολο   2.544.904,32 2.800.748,97 

        
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 9.1.1 945.021,16 722.721,11 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 9.1.1 273.097,16 270.933,91 

Εμπορικές υποχρεώσεις 9.1.3 97.736,48 81.276,27 

Φόρος εισοδήματος   0,00 0,00 
Λοιποί φόροι και τέλη 9.1.4 4.982,70 13.535,53 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 9.1.5 24.453,32 25.459,36 
Λοιπές υποχρεώσεις 9.1.6 56.461,82 73.136,32 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 9.1.7 17.218,69 11.616,91 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 9.1.8 0,00 0,00 

Σύνολο 
 

1.418.971,33 1.198.679,41 

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   3.963.875,65 3.999.428,38 

        

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων   4.799.997,23 4.838.146,18 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
    

  Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 

        

Κύκλος εργασιών  10 957.649,69 633.789,06 
Κόστος πωλήσεων  10 801.297,86 1.038.219,02 

Μικτό Αποτέλεσμα   156.351,83 -404.429,96 

        

Λοιπά συνήθη έσοδα 10 1.919,13 2.724,49 

        
Έξοδα διάθεσης  10 0,00 0,00 

Έξοδα διοίκησης  10 42.289,98 59.118,11 

Λοιπά έξοδα και ζημίες  10 20.962,48 3.772,55 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 

0,00 12.383,34 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων    5.480,60 5.376,15 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων   89.537,90 -457.588,94 

        

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  10 0,09 23,03 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  10 105.134,21 163.078,06 

Αποτέλεσμα προ φόρων   -15.596.22 -620.643,97 

        

Φόροι εισοδήματος   0 0 

        

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -15.596,22 -620.643,97 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

  

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
νόμων & 

καταστατικού 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Υπόλοιπο 
αποτελεσμάτων 

εις νέο 

Σύνολο 

31/12/2014 838.500,50 652.113,63 621.008,05 -1.305.112,04 806.509,64 

Σχηματισμός αποθεματικών 

μέσω διανομής 
 

    
   

Διανεμηθέντα μερίσματα       
  

Ζημία περιόδου μετά από 

φόρους  
    

 
-15.596,22 

 

31/12/2015 1.503.612,50 1,13 621.008,05 -1.320.708,26 803.913,42 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της 31ης Δεκεμβρίου 2015 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
 

 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία:  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «¨ΕΛΠΙΔΑ» Α.Ε. 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΛΑΡΙΣΑ ,  

         ε)  Α.Μ.Α.Ε.: ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58549/58/B/05/002, ΓΕ.ΜΗ.: 53399748000 
 

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

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα. 

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

παρόντα νόμο. 

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

της Εταιρείας.  

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

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

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

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την 

διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, 

εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται 

στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογοι για τις περιστάσεις. Τα 
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πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές 

επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, την απομείωση των 

ενσώματων παγίων, την απομείωση των αποθεμάτων, την απομείωση των απαιτήσεων και τις προβλέψεις. 

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές 

και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε 

δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό 

κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον 

σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία 

εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός: 10 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά: 10 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ.: 8,33 έτη. 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων: 5-10 έτη.  

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

του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η 

ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη 

αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των 

περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) 

και της αξίας χρήσεως αυτών.  

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία 

τους με τη χρήση ενός πραγματικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την 

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

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα. Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων 

περιλαμβάνει το κόστος αγοράς καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε 

καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. 

Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 

τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής 

μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη και περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συμμετοχές 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους όταν 

υπάρχουν ενδείξεις η γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες 

απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως 

ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από 

τη συμμετοχή , στην επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που 

απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή 

ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες 

αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος 

κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο 

αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).   

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα 

εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο 

από: 

 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη 

χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 
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Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, 

όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το 

στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά 

την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.  

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα 

επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από 

την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

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

νομοθεσίας. 

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

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία 

βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και 
φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

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

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

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

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και  αποτιμούνται 
μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και 
τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο 
λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το 
υπόλοιπο του ποσού. 
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Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται 
μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που 
αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

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

β) Διαγραφή 

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

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό 
που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε 
κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην 
οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

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

3.1.9. Προβλέψεις 

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

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από 
προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία 
ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα 
(έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων 
των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα 
αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

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

Ειδικότερα: 

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



ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΕΛΠΙΔΑ» Α.Ε                                                           
7o Χιλ.Επαρχ. Οδού Λάρισας-Αμπελώνα,Λάρισα  41500 Τηλ.2351077777 

Α.Φ.Μ.: 999046010 – Δ.Ο.Υ.: Α’ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58549/58/B/05/002 

 

2015 

 

 17 

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

 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

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

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

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

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

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

  Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

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

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

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

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

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

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

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

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

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

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

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και 

επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται 

αναδρομικά. 
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3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων 

των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν 

εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

 

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

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να 

εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και 

αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 

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

ισολογισμού. 

 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 

 

 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων 

πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων Γήπεδα Κτίρια 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολα 

Αξία κτήσεως            

Υπόλοιπο 1.1.2014 455.445,90 4.040.043,92 88.720,34 323.375,27 4.907.585,43 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 584,77 584,77 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Υπόλοιπο 31.12.2014 455.445,90 4.040.043,92 88.720,34 323.960,04 4.908.170,20 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις           

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 914.962,22 60.640,42 295.646,77 1.271.249,41 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 161,431,08 8.047,30 5.376,15 174.854,53 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου       

  Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00 1.076.393,30 68.687,72 301.022,92 1.446.103,94 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 455.445,90 2.963.650,62 20.032,62 22.937,12 3.462.066,26 

Αξία κτήσεως            

Υπόλοιπο 1.1.2015 455.445,90 4.040.043,92 88.720,34 323.960,04 4.908.170,20 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 880,44 880,44 

Μειώσεις περιόδου 
     Υπόλοιπο 31.12.2015 455.445,90 4.040.043,92 88.720,34 324.840,48 4.909.050,64 

Σωρευμένες αποσβέσεις και           
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απομειώσεις 

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 1.076.393,30 68.687,72 301.022,92 1.446.103,94 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 161.431,08 8.047,30 5.480,60 174.958,98 

Μειώσεις περιόδου 
     Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 1.237.824,38 76.735,02 306.503,52 1.621.092,92 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 455.445,90 2.802.219,54 11.985,32 18.336,96 3.287.987,72 

 

6.2 Επενδυτικά ακίνητα  

Αποτίμηση στο αποσβέσιμο κόστος  

Πίνακας μεταβολών επενδυτικών ακινήτων  Γήπεδα Σύνολα 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 0,00 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00 0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις     

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 0,00 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου     

Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00 0,00 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 0,00 0,00 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 0,00 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις     

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 0,00 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 0,00 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 0,00 0,00 

 

6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών άυλων παγίων στοιχείων  
Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2014 18.975,26 

Προσθήκες περιόδου 0,00 

Μειώσεις περιοδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 18.975,26 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2014 18.975,16 
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Αποσβέσεις περιόδου 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων περιοδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 18.975,16 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 0,10 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2015 18.975,26 

Προσθήκες περιόδου 0 

Υπόλοιπο 31.12.2015 18.975,26 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2015 18.975,16 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 18.975,16 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 0,10 

 

6.4. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή. 
 

Πίνακας μεταβολών προκαταβολών και μη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό 

κατασκευή επενδυτικών ακινήτων  Προκαταβολές Σύνολα 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 0,00 

 
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

 
Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την αποτίμηση στην εύλογη αξία. 

 

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσης 

7.2.1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δοσμένες Εγγυήσεις 

Υπόλοιπο 1.1.2014 22.708,19 

Μειώσεις περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 22.708,19 

Υπόλοιπο 1.1.2015 22.708,15 
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Προσθήκες περιόδου 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 22.708,19 

 

7.2.2. Εμπορικές απαιτήσεις 

           Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτες 362.186,47 909.275,04 

Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 0,00 
0,00 

Γραμμάτια εισπρακτέα στην τράπεζα 0,00 
0,00 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 0,00 0,00 

Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 0,00 0,00 

Επιταγές εισπρακτέες στην τράπεζα 0,00 0,00 

Επίδικοι επισφαλείς πελάτες  0,00 0,00 

Μείον: Προβλέψεις -207.448,52 -553.480,18 

Σύνολο 154.737,95 355.794,86 

 
7.2.3. Λοιπές απαιτήσεις 

Ψ          Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Λοιπές Απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00 

Απαιτήσεις από το προσωπικό 2.540,07 2.540,07 

Λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 0,00 0,00 

Προκαταβολές σε πιστωτές 0,00 0,00 
Αγορές υπό παραλαβή 0,00 0,00 

Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης 0,00 0,00 

Χρεώστες διάφοροι 1.213.518,41 931.787,93 

Σύνολο 1.216.058,48 934.328,00 
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              7.2.4 Προπληρωμένα Έξοδα 

 

Προπληρωμένα Έξοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Έξοδα επόμενων χρήσεων (τέλη κυκλοφορίας, 

ασφαλιστήρια συμβόλαια, τηλεφωνικά, ρεύμα 
κλπ) 5.601,78 11.616,91 

Σύνολο 5.601,78 11.616,91 

 
              7.2.5 Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 31/12/2015 31/12/2014 

Μετρητά στα ταμεία 
8.077,86 8706,77 

Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας 
81.049,61 41.649,59 

Σύνολο 89.127,47 50.356,36 

 
8. Προβλέψεις 

 

8.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους προσδιορίστηκε, με βάση τη διάταξη της περίπτωσης 1 της 

υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 

10 της από 19-11-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 229) αντικαθίστανται, η διάταξη του άρθρου 1 του 

ν.2112/1920 (Α' 67), ως ακολούθως: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 32.208,16 32.208,16 

Πρόβλεψη χρήσεως  

  Μείον: Μη χρησιμοποιημένες προβλέψεις 0,00 0,00 

Σύνολο 32.208,16 32.208,16 

 

9. Υποχρεώσεις 
 
9.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

9.1.1 Δάνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις δανείων     

(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4093/year/2012/article/πρώτο/paragraph/11
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4093/year/2012/article/πρώτο/paragraph/11
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2112/year/1920/article/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/20
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Υπόλοιπο λήξεως Τραπεζικά δάνεια 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:   

Έως 1 έτος 945.021,16 

Σύνολο βραχυπρόθεσμου τμήματος  945.021,16 

Μακροπρόθεσμο τμήμα  
 Έως 1 έτος  273.097,16 

Από 2 έτη  εως 3 ετη  2.544.904,32 

Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος  2.818.001,48 

Γενικό σύνολο 3.763.022,64 

 

 

9.1.2 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα  

Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων  Χρήση 2015 Χρήση 2014 

Υπόλοιπο έναρξης  0,00 0,00 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου 0,00 0,00 

Αποσβέσεις  0,00 0,00 

Υπόλοιπο λήξεως 0,00 0,00 

 

9.1.3 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Προμηθευτές 77.473,70 57.905,24 

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 20.262,78 23.371,03 

Σύνολο 97.736,48 110.536,52 

 
 

9.1.4 Λοιποί φόροι και τέλη 

Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιποί φόροι και τέλη 31/12/2015 31/12/2014 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 81,25 10.708,05 

Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού 806,57 1.133,60 

Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων 2.571,12 1.693,88 



ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΕΛΠΙΔΑ» Α.Ε                                                           
7o Χιλ.Επαρχ. Οδού Λάρισας-Αμπελώνα,Λάρισα  41500 Τηλ.2351077777 

Α.Φ.Μ.: 999046010 – Δ.Ο.Υ.: Α’ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58549/58/B/05/002 

 

2015 

 

 24 

Λοιποί φόροι - τέλη 1.523,76 0,00 

Σύνολο 4.982,70 13.535,53 

 

9.1.5 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 31/12/2015 31/12/2014 

Ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων Ι.Κ.Α 16.924,47 18.387,65 

Τ.Σ.Α.Υ. 7.528,85 7.071,71 

   Σύνολο 24.453,32 25.459,36 

 

9.1.6 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Μερίσματα πληρωτέα  0,00 0,00 

Πιστωτές διάφοροι 27.318,82 43.876,07 

Προκαταβολές πελατών 29.143,00 29.260,25 

Σύνολο 56.461,82 73.136,32 

 

9.1.7 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα  

Περιγραφή λογαριασμού  
31/12/2015 31/12/2014 

Τόκοι δανείων  0,00 0,00 

Λοιπά έξοδα δεδουλευμένα  17.218,69 11.616,91 

Σύνολο 17.218,69 11.616,91 

 

 
9.1.8 Έσοδα επομένων χρήσεων  

Περιγραφή λογαριασμού  
31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα διαταγών πληρωμής 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 

 
10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
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Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 44.172,84 53.135,20 

Πωλήσεις Προϊόντων 913.476,85 580.653,86 
 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και αχρήστου υλικού 0,00 
 

0,00 
 

Πωλήσεις  υπηρεσιών 0,00 0,00 
 

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 1.919,13 0,00 

Έσοδα κεφαλαίων 0,09 23,03 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 2.724,49 

Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 

Σύνολο 959.568,91 636.536,58 

 

 

Έξοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 375.210,04 413.536,96 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 99.603,43 164.206,28 

Παροχές τρίτων 159.388,85 177.560,91 

Φόροι - τέλη 11.654,50 120.143,57 

Διάφορα έξοδα 46.185,44 62.916,52 

Τόκοι και συναφή έξοδα 105.134,20 163.078,06 

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 174.958,98 174.854,53 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 0,00 0 

Αναλώσεις 78.400,08 97.868,91 

Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,73 1.228,74 

Έκτακτες ζημίες 0,00 0,00 

Έξοδα  προηγούμενων χρήσεων  20.961,75 2.543,81 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους                       0,00 
 

Σύνολο 1.071.498,00 1.377.938,39 

 

11. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 

 
Δεν υφίσταται η περίπτωση αυτή 
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12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Διοικητικό προσωπικό 2 2 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 21 22 

Σύνολο 23 24 

 

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

  31/12/2015 31/12/2014 

Μισθοί και ημερομίσθια 290.276,89 319.654,01 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 76.330,69 88.811,23 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 8.602,46 5.484,38 

Σύνολο 375.210,04 413.536,96 

 

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

 

Δεν εχουν χορηγηθεί.  

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

ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
 

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις 

Α) λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση αυτοκινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως 

και το έτος 2016.  

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων αυτοκινήτων έχουν ως ακολούθως: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Έως 1 έτος 0,00 0,00 

Από 1 έτος έως 5 έτη 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 

  

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) για τη χρήση 2015. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 

2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε 
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ότι αυτές δε θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις 

φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. 

15. Πρώτη εφαρμογή 
 

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως 
αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Η εταιρεία έκρινε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση αναδρομικών προσαρμογών, πέραν των διανεμηθέντων κερδών των 

χρήσεων 2013-2014. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, 
σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα 

γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών:  

 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρμογής επί των ιδίων κεφαλαίων για 

την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π.: 

Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή 31/12/2014 01/01/2014 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.  1.490.612,50 838.500,00 

Διαγραφή εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης  
 Καταχώρηση προβλέψεως αποζημιώσεως προσωπικού   

 Αναταξινόμηση κρατικής επιχορήγησης στις υποχρεώσεις  

 Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων   
 Προβλέψεις  για επισφάλειες πελατων  

 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 2015  

 Αντιλογισμός  μερισμάτων από τις υποχρεώσεις λόγω διανομής   
 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.  806.509,64 1.427.153,61 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

        

                                                                      Λάρισα, 25 Ιουλίου 2016 
 

 
 

 

 
 

            
Πρόεδρος του Δ.Σ.         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                 Ο Λογιστής 
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