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Σειίδα 1
EKΘEΣH EΛEΓXOY
Πξνο ηνπο θ.θ. Mεηόρνπο ηεο Aλώλπκεο Eηαηξείαο
MEDIMALL ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΔΙΟ – ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

.»
Eιέγμακε ηηο Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα ηεο
Aλώλπκεο Eηαηξείαοκε ηελ επσλπκία «MEDIMALL ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΔΙΟ –
ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ » ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2015.
O έιεγρόο καο έγηλε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Kσδ. N.
2190/1920 «πεξί Aλσλύκσλ Eηαηξεηώλ» θαη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
θξίλακε θαηάιιειεο, βάζεη ησλ αξρώλ θαη θαλόλσλ πνπ αθνινπζνύληαη ζηηο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο.
Tέζεθαλ ζηε δηάζεζή καο ηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ ηήξεζε ε εηαηξεία θαη
καο δόζεθαλ νη αλαγθαίεο γηα ηνλ έιεγρν πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο πνπ
δεηήζακε.
Eπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξνο ηελ Tαθηηθή Γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, κε ηηο
ζρεηηθέο Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο.
Tν Πξνζάξηεκα πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ
λ.4308/2014.
Oη αλσηέξσ Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο, πξνθύπηνπλ από ηα βηβιία θαη
ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαη καδί κε ην Πξνζάξηεκα, απεηθνλίδνπλ βάζεη ησλ
ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θαη ινγηζηηθώλ αξρώλ, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη
γεληθά παξαδεθηέο , ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε
ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
ρξήζεο πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία.
Aζήλα, 05 Ηνπλίνπ 2016

Oη Eιεγθηέο

Αληώλεο Σάξδεο
Πηπρηνύρνο ΠΑΝΤΔΗΟΥ
Aξ. Tαπη. Σ 635720/1998
Αξ.αδείαο 99995044232

Απόζηνινο Μαληνύθαο
Πηπρηνύρνο AΣO&EE
AΓT. Μ216931/1981
Αξ.αδείαο 18525

Σειίδα 2
MEDIMALL - ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΔΙΟ
ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31ες ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015
8ε ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ ( 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015 - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ
2015 )
ΑΡ ΜΑΔ:63869/01/Β/07/486
ΑΡ ΓΔΜΗ:7690401000
(Ποσά σε Δσρώ)
εκ.

2015

2014

Με θσθιουορούλτα περηοσσηαθά στοητεία
Δλσώκατα πάγηα
Αθίλεηα

3
181.905,28

242.540,37

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο

43.214,44

52.815,22

Λνηπόο εμνπιηζκόο

31.745,61

32.855,71

256.865,33

328.211,30

Λνηπά άπια

0,02

0,02

Σύνολο

0,02

0,02

256.865,35

328.211,32

120.490,36

74.404,51

39.881,82

59.240,25

0,00

7.669,20

22.829,24

36.963,38

Σύνολο κυκλουορούντων

183.201,42

178.277,34

ύλοιο ελεργετηθού

440.066,77

506.488,66

Σύνολο

ύλοιο κε θσθιουορούλτφλ
Κσθιουορούλτα περηοσσηαθά στοητεία
Εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Πξνπιεξσκέλα έμνδα
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Oη ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηηο ζειίδεο
5-16.

Σειίδα 3
MEDIMALL - ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΔΙΟ
ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31ες ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 (σσλ.)
8ε ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ ( 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015 - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ
2015 )
ΑΡ ΜΑΔ:63869/01/Β/07/486
ΑΡ ΓΔΜΗ:7690401000
(Ποσά σε Δσρώ)

Καζαρή ζέσε

εκ.

Καταβιεκέλα θευάιαηα
Κεθάιαην
Καηαζέζεηο ηδηνθηεηώλ
Σύνολο

2.149.416,00

2.149.416,00

4,83

96.155,08

2.149.420,83

2.245.571,08

Αποζεκατηθά θαη αποτειέσκατα εης λέο
Απνηειέζκαηα εηο λέν

7

Σύνολο
ύλοιο θαζαρής ζέσες

4,9

2.476.612,56
2.476.612,56

-2.386.342,61
-2.386.342,61

-327.191,73

-140.771,53

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

22.236,26

17.566,74

Σύνολο

22.236,26

17.566,74

107.681,47

133.564,82

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε

22.484,18

38.794,67

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο

78.135,52

75.603,37

536.721,07

381.730,59

Σύνολο υποχρεώσεων

745.022,24

629.693,45

ύλοιο θαζαρής ζέσες, προβιέυεφλ θαη σποτρεώσεφλ

440.066,77

506.488,66

Προβιέυεης

Τποτρεώσεης
Βρατσπρόζεσκες σποτρεώσεης
Εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο

Λνηπέο ππνρξεώζεηο

5

Oη ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηηο ζειίδεο
5-16.

Σειίδα 4
MEDIMALL - ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΔΙΟ
ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ
31ες ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015(01 Ιαλοσαρίοσ 2015 - 31 Γεθεκβρίοσ
2015)

εκ.
Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο)

6

Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο
Απνζβέζεηο
Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο
Λνηπά έζνδα θαη θέξδε

6

2015

2014

2.381.820,92

2.078.562,10

-4.669,52

-5.200,00

-81.343,83
2.381.915,53

-85.786,72
-2.081.904,66

5.579,93

1.984,05

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα

0,83

5,08

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

-9.742,75

-7.015,01

Αποτέιεσκα (δεκίες) προ υόρφλ

-90.269,95

-99.355,16

0,00

0,00

-90.269,95

-99.355,16

Φόξνη εηζνδήκαηνο
Αποτέιεσκα τρήσεφς (δεκίες) κετά από υόροσς

Oη ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηηο
ζειίδεο 5-16.

Σειίδα 5
MEDIMALL
ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΔΙΟ – ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ, 2015

1.

Γεληθή πιεξνθόξεζε
Ζ εηαηξεία ηδξύζεθε ζηελ Διιάδα ην 2007 ζύκθσλα κε ην Ν.2190/1920 κε ηελ
επσλπκία MEDIMALL ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΔΙΟ – ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Ο δηαθξηηηθόο ηίηινο είλαη MEDIMALL Ι.Α.Δ. θαη ν αξηζκόο κεηξώνπ ΓΔΜΖ
7690401000,(ε νπνία είρε Αξ.ΜΑΔ 63869/01/β/07/486). Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο
είλαη ηξηάληα (30) έηε.
Ζ εηαηξεία εδξεύεη ζην Γήκν Αζελαίσλ,(Γηεύζπλζε Λ.Μεζνγείσλ 2-4 Τ.Κ 111527
ΑΘΖΝΑ) .
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά
Λνγηζηηθά Πξόηππα θαη είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ην Ν. 4308/2014, ζύκθσλα κε
ηνλ νπνίν θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 2 ,"θαηεγνξίεο νληνηήησλ", ε εηαηξεία
εληάζζεηαη ζηηο κηθξέο νληόηεηεο.
Πεξίνδνο αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε πεξίνδνο 01/01/201531/12/2015.
Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί κε ηελ παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη νη
παξνύζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ηεο παξαδνρήο απηήο.
Έρνπλ γίλεη αλακνξθώζεηο θνλδπιίσλ ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο πνπ ιήγεη ηελ
31/12/2014 γηα λα θαηαζηνύλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο
θιεηόκελεο ρξήζεο .
2.

Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο
2.1.

Αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ
ηζηνξηθνύ θόζηνπο.

2.2.

Μνλάδα Μέηξεζεο
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, ην
λόκηζκα πνπ επηθξαηεί ζην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.

Σειίδα 6
MEDIMALL
ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΔΙΟ – ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ, 2015
2.

Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.)
2.3.

Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ
α.

Νόκηζκα ζπλαιιαγώλ θαη παξνπζίαζε
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζην
λόκηζκα πνπ επηθξαηεί ζην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη.

β.

πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη απνηίκεζε νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ
Καηά ηε ζύληαμε ησλ αηνκηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο
εηαηξείαο νη ζπλαιιαγέο ζε λόκηζκα άιιν από ην ιεηηνπξγηθό λόκηζκα
(μέλν λόκηζκα) ινγηζηηθνπνηνύληαη βάζεη ηεο ηζνηηκίαο ηεο
εκεξνκελίαο ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ησλ
Φξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηα ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ζε μέλν λόκηζκα κεηαθξάδνληαη ζην λόκηζκα
ησλ βηβιίσλ βάζεη ηεο ηζνηηκίαο πνπ ηζρύεη θαηά ηελ εκεξνκελία
ζύληαμεο ησλ Φξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Τα κε ρξεκαηηθά
νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ επηκεηξνύληαη ζην ηζηνξηθό θόζηνο ζε μέλν
λόκηζκα κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θηήζεο.
Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο
ρξήζεο πνπ αλαθύπηνπλ πιελ ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ πνπ
αθνξνύλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή γηα ρξήζε δε
κειινληηθή παξαγσγή, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θόζηνο
θαηαζθεπήο.

2.4.

Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Τα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο
θηήζεο θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξώληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο θηήζεσο. Οη
δαπάλεο επηζθεπώλ θαη ζπληήξεζεο ινγίδνληαη σο έμνδα όπσο
πξαγκαηνπνηνύληαη.
Οη ζεκαληηθέο βειηηώζεηο θεθαιαηνπνηνύληαη ζην θόζηνο ηνπ ζρεηηθνύ
πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ αλ απηέο νη βειηηώζεηο απμάλνπλ ηε δηάξθεηα δσήο,
απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθή ηθαλόηεηα βειηηώλνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ
πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. Τν θόζηνο θαη ε ζρεηηθή ζπζζσξεπκέλε απόζβεζε
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ απνζύξζεθαλ ή πσιήζεζαλ αθαηξνύληαη από
ηνπο ινγαξηαζκνύο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πώιεζεο ή απόζπξζεο θαη
νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκηά ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ρξήζεσο.

Σειίδα 7
MEDIMALL
ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΔΙΟ – ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ, 2015
2.

Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.)
2.5.

Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία (ζπλ.)
Ζ απόζβεζε αξρίδεη όηαλ ην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν είλαη έηνηκν γηα ηε ρξήζε
γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη κε ζηαζεξνύο ζπληειεζηέο θαζόιε
ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ. Ζ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ
Κηηξίσλ πνπ θαηέρνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε εθηηκάηαη ζηα 50 έηε θαη
ησλ ηδηόηεησλ θαηνηθηώλ ζηα 50 έηε. Οη ζπληειεζηέο απόζβεζεο ησλ ινηπώλ
ελζώκαησλ παγίσλ ηαπηίδνληαη κε απηνύο πνπ νξίδεη ε ζρεηηθή θνξνινγηθή
λνκνζεζία. Οη εδαθηθέο εθηάζεηο δελ απνζβέλνληαη.
Οη ζπληειεζηέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα ινηπά πάγηα είλαη νη εμήο:
Καηεγνξία παγίνπ
Βειηηώζεηο ζε θηίξηα
Μεραλήκαηα-εγθαηαζηάζεηο
Έπηπια θαη ζθεύε

2.6.

%
10
10
10-20

Απνκείσζε αμίαο παγίσλ
2.6.1. Τα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ επηκεηξώληαη ζην θόζηνο ή ζην
απνζβέζηκν θόζηνο ππόθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο,
όηαλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο. Εεκίεο απνκείσζεο πξνθύπηνπλ
όηαλ ε αλαθηήζηκε αμία ελόο παγίνπ θαηαζηεί κηθξόηεξε από ηε
ινγηζηηθή ηνπ αμία.Ζ αλαγλώξηζε ηεο δεκίαο απνκείσζεο γίλεηαη όηαλ
εθηηκάηαη όηη ε απνκείσζε είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα.
2.6.2. Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδν.
2.6.3. Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαζηξέθνληαη ζηα απνηειέζκαηα,όηαλ νη
ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ παύνπλ λα πθίζηαληαη.
2.6.4. Δηδηθά, ε απνκείσζε ππεξαμίαο δελ αλαζηξέθεηαη.
2.6.5. Ζ ινγηζηηθή αμία ελόο παγίνπ κεηά ηελ αλαζηξνθή ηεο δεκίαο
απνκείσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα είρε ην
πάγην εάλ δελ είρε αλαγλσξηζηεί ε δεκία απνκείσζεο.
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2.

Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.)
2.7.

Παύζε αλαγλώξηζεο παγίσλ
2.7.1. Έλα πάγην ζηνηρείν παύεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηηο Φξεκαηννηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο όηαλ ην ζηνηρείν απηό δηαηίζεηαη ή όηαλ δελ αλακέλνληαη
πιένλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ρξήζε ή ηε δηάζεζή ηνπ.
2.7.2. Τν θέξδνο ή ε δεκία από ηελ παύζε αλαγλώξηζεο παγίνπ ζηνηρείνπ
πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ θαζαξνύ πξντόληνο ηεο
δηάζεζεο, αλ ππάξρεη, θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ.
2.7.3. Τν θέξδνο ή ε δεκία από ηελ παύζε αλαγλώξηζεο παγίνπ ζηνηρείνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζην ρξόλν πνπ ην
ζηνηρείν παύεη λα αλαγλσξίδεηαη, εθηόο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά
από ηνλ παξόληα λόκν.
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2.

Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.)
2.8.

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Τα ζηνηρεία απηά αλαγλσξίδνληαη ζην θόζηνο θηήζεο θαη κεηαγελέζηεξα
επηκεηξνύληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο θηήζεσο.Γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ
ζηνηρείσλ απηώλ σο πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ αζξνηζηηθά νη
παξαθάησ πξνππνζέζεηο:
Υπάξρεη πξόζεζε θαη ηερληθή δπλαηόηεηα εθ κέξνπο ηεο νληόηεηαο λα
νινθιεξώζεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, νύησο ώζηε λα είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε
ή δηάζεζε.
Δθηηκάηαη σο ζθόδξα πηζαλό (κε ηεθκεξησκέλε έθζεζε) όηη ηα ζηνηρεία απηά
ζα απνθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε (πξνζαύμεζε ηνπ
απνηειέζκαηνο)
Υπάξρεη αμηόπηζην ζύζηεκα επηκέηξεζεο ησλ απνδνηέσλ ζε απηά πνζώλ
θόζηνπο (έιεγρνο θαη αμηόπηζηε παξάζεζε ησλ εμόδσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ην
ηειηθό ηνπο πνζό).
Σε θάζε άιιε πεξίπησζε ε ζρεηηθή δαπάλε αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν. Ζ
εηαηξεία δελ θαηέρεη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.
Όια ηα έμνδα πνπ ελέπηπηαλ ζηελ έλλνηα ησλ εμόδσλ πνιπεηνύο απόζβεζεο
δπλάκεη ηνπ ΔΓΛΣ έρνπλ νινζρεξώο απνζβεζηεί.

2.09.

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο
Ο θόξνο εηζνδήκαηνο είλαη ην ζύλνιν ηεο ηξέρνπζαο ππνρξέσζεο.
Σξέρνπζα ππνρξέσζε
Ο θόξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδώλ ηεο ρξήζεο
κε ηνλ εθάζηνηε ηζρύνληα ζπληειεζηή, ν νπνίνο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2015 είλαη
29%.
Οη δεκηέο είλαη δπλαηόλ λα ζπκςεθίδνληαη κε θνξνινγεηέα θέξδε ηεο
πεληαεηίαο πνπ αθνινπζεί ηε ρξήζε πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί.
Τα θνξνινγεηέα θέξδε δηαθέξνπλ από ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο σο απηά
αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηόηη δελ πεξηιακβάλνπλ έζνδα ή
έμνδα ηα νπνία δελ θνξνινγνύληαη ή αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά ζε άιιεο
ρξήζεηο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ πνζά ηα νπνία νπδέπνηε θνξνινγνύληαη ή
αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά.
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2.

Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.)
2.9.

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο (ζπλ.)
Αλαβαιιόκελνο θόξνο
Σύκθσλα κε ην άξζξν 23 § 3 ηνπ Ν.4308/2014, ε εηαηξεία δύλαηαη λα
αλαγλσξίδεη αλαβαιιόκελν θόξν εηζνδήκαηνο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ ε εηαηξεία πηνζεηεί ηελ πνιηηηθή ηεο κε
αλαγλώξηζεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο.

2.10. Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο
Οη πειάηεο θαηαρσξνύληαη αξρηθά ζηελ εύινγε αμία ηνπο. Πξόβιεςε γηα
ηπρόλ επηζθάιεηεο γίλεηαη κόλν αλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. Τν πνζό ηεο
πξόβιεςεο γηα ελδερόκελε απνκείσζε κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
2.11. Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ησλ Γηαζεζίκσλ
Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα Γηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο
θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο επελδύζεηο άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε πξνζδηνξίζηκα
δηαζέζηκα.
2.12.

Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο
αλαγλσξίδνληαη
όηαλ
Φξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ :

θαηά

ηελ

εκεξνκελία

ησλ

- Υπάξρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή δέζκεπζε σο απνηέιεζκα ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο,
- Υπάξρεη απμεκέλε πηζαλόηεηα αλάγθεο εθηακίεπζεο γηα αληαπόθξηζε ζηελ
ππνρξέσζε θαη
- Τν πηζαλνινγνύκελν πνζό ηεο ππνρξέσζεο είλαη δπλαηόλ λα εθηηκεζεί.
Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο γίλνληαη από ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο.
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2.

Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.)
2.13.

Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Ζ πεγή εζόδνπ ηεο εηαηξείαο είλαη ε παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ. Τα έζνδα
αλαγλσξίδνληαη εληόο ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη.

2.14.

Τπνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο
θαη
ινηπέο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεώζεηο:
Οη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην νθεηιόκελν
πνζό ηνπο. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεώζεηο επηκεηξνύληαη ζηα νθεηιόκελα πνζά
Έληνθεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο: Οη έληνθεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην
απνζβέζηκν θόζηνο κε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ ή ηελ ζηαζεξή
κέζνδν. Ζ αξρηθή αλαγλώξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ γίλεηαη
ζην θαζαξό πνζό πνπ αλαιακβάλεηαη, ιακβαλνκέλσλ ππόςε πνζώλ πνπ
αθνξνύλ ππέξ ή ππό ην άξηην έθδνζε, ηόθνπο ,θαζώο θαη ην θόζηνο πνπ
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάιεςε απηώλ ησλ ππνρξεώζεσλ. Οη πξνθύπηνληεο
ηόθνη από ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ζηα
απνηειέζκαηα, εθηόο αλ βαξύλνπλ ην θόζηνο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ βάζεη
ησλ πξνβιέςεσλ. Ζ εηαηξεία παύεη λα αλαγλσξίδεη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή
ππνρξέσζε όηαλ, θαη κόλν όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε εθπιεξώλεηαη
,αθπξώλεηαη ή εθπλέεη.
Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο. Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην
πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηνλ δηαθαλνληζκό ηνπο. Γηαθνξέο πνπ
πξνθύπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζε είηε θαηά ηνλ δηαθαλνληζκό ησλ
ππνρξεώζεσλ ,αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκηέο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία
πξνθύπηνπλ.
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2.

Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ.)
2.15.

Μηζζώζεηο
2.15.1 Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε:
α) Έλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν πνπ πεξηέρεηαη ζηελ εηαηξεία (κηζζσηήο)
κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθό
ζηνηρείν ηεο εηαηξείαο κε ην θόζηνο θηήζεο πνπ ζα είρε πξνθύςεη εάλ
ην ζηνηρείν απηό είρε αγνξαζηεί, κε ηαπηόρξνλε αλαγλώξηζε
αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο πξνο ηελ εθκηζζώηξηα νληόηεηα (ππνρξέσζε
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο).Ζ ππνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
αληηκεησπίδεηαη σο δάλεην, ην δε κίζζσκα δηαρσξίδεηαη ζε ρξενιύζην,
ην νπνίν κεηώλεη ην δάλεην θαη ζε ηόθν πνπ αλαγλσξίδεηαη σο
ρξεκαηννηθνλνκηθό έμνδν .β) Πώιεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ
ζηελ ζπλέρεηα επαλακηζζώλνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε,
ινγηζηηθά αληηκεησπίδεηαη από ηνλ πσιεηή σο εγγπεκέλνο δαλεηζκόο.
Τν εηζπξαηηόκελν από ηελ πώιεζε πνζό αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε
ε νπνία κεηώλεηαη κε ηα θαηαβαιιόκελα ρξενιύζηα ελώ νη ζρεηηθνί
ηόθνη αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθό έμνδν. Τα πσιεζέληα
ζηνηρεία ζπλερίδνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό σο
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
2.15.2 Λεηηνπξγηθή Μίζζσζε:
O εθκηζζσηήο παγίσλ παξνπζηάδεη ζηνλ ηζνινγηζκό ηνπ ηα
εθκηζζνύκελα ζε ηξίηνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία βάζεη ιεηηνπξγηθήο
κίζζσζεο, ζύκθσλα κε ηελ θύζε ηνπ θάζε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. Τα
κηζζώκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ
ζηαζεξή κέζνδν ζε νιόθιεξε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, εθηόο αλ κηα
άιιε ζπζηεκαηηθή κέζνδνο είλαη πεξηζζόηεξν αληηπξνζσπεπηηθή γηα
ηελ θαηαλνκή ηνπ εζόδνπ ησλ κηζζσκάησλ ζηελ δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο.

ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο
Τα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο πεξηιακβάλνπλ:
α) Τν θαηαβιεζέλ από ηνπο ηδηνθηήηεο θεθάιαην ηεο νληόηεηαο. Τν
κεηνρηθό θεθάιαην αληηπξνζσπεύεη ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ
εθδνζεηζώλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί:
β) ηα απνζεκαηηθά θεθάιαηα θαη
γ) Τα απνηειέζκαηα εηο λένλ.
2.17. Γεζκεύζεηο
2.16.

Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο εγγπήζεηο ή ελδερόκελεο
επηβαξύλζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό.
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3.

Δλζώκαηα πάγηα
3.1. Αθίλεηα
Κηίξηαεγθ/ζεηο

Μθχ/τα
Επιπλα &
Εξοπλιςμόσ εξοπλιςμόσ

θηηξίσλ
Αμία θηήζεσο
Καηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2014

ύλνιν

545.715,82

106.283,75

132.039,83

784.039,40

Πξνζζήθεο 2015

0,00

0,00

9.997,86

9.997,86

Μεηώζεηο 2015
Καηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

545.715,82

106.283,75

142.037,69

794.037,26

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2014

303.175,45

53.468,53

99.184,12

455.828,10

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 2015

60.635,09

9.600,78

11.107,96

81.343,83

Μεηώζεηο 2015
Καηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

363.810,54

63.069,31

110.292,08

537.171,93

242.540,37

52.815,22

32.855,71

328.211,30

181.905,28

43.214,44

31.745,61

256.865,33

Αλαπόζβεζηε Αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2014
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2015
Αμία θηήζεσο
Καηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2013

545.715,82

103.823,75

112.867,57

762.407,14

Πξνζζήθεο 2014

0,00

2.460,00

19.172,26

21.632,26

Μεηώζεηο 2014
Καηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2014

0,00

0,00

0,00

0,00

545.715,82

106.283,75

132.039,83

784.039,40

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2013

242.540,36

43.765,25

88.030,37

374.335,98

60.635,09

9.703,28

11.153,75

81.492,12

0,00

0,00

303.175,45

53.468,53

99.184,12

455.828,10

303.175,46

60.058,50

24.837,20

388.071,16

242.540,37

52.815,22

32.855,71

328.211,30

Απνζβέζεηο 2014
Δθπνηήζεηο
Καηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2014
Αλαπόζβεζηε Αμία
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2013
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2014

0,00

Σειίδα 14
MEDIMALL
ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΔΙΟ – ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ, 2015

4.

Καζαξή ζέζε
Ζ Καζαξή Θέζε ηεο Δηαηξείαο αλαιύεηαη σο αθνινύζσο:
2015
2014
2.149.416,00 2.149.416,00

Μεηνρηθό Κεθάιαην

Πνζά πξννξηδόκελα γηα αύμεζε κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ

4,83

96.155,08
-2.476.612,56 2.386.342,61

(Εεκίεο) εηο λένλ
ΤΝΟΛΟ

5.

-327.191,73

Λνηπέο ππνρξεώζεηο
2015
Πειραιώσ
χρηματοδοτικζσ
μιςθώςεισ ΑΕ
Λοιπζσ

2014

518.625,27
18.095,80

282.901,87
98.828,72

536.721,07

381.730,59

-140.771,53

Σειίδα 15
MEDIMALL
ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΔΙΟ – ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ, 2015
6.

εκαληηθά Έζνδα – Έμνδα
Τν πνζό θαη ε θύζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ εζόδσλ ή ησλ εμόδσλ πνπ είλαη
ηδηαηηέξνπ ύςνπο, κεγάιεο ζεκαζίαο θαη ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο έρεη σο αθνινύζσο:
· Έζνδα από παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ
Λοιπά ζξοδα και ηθμίεσ
Ακνηβέο πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο ηαηξώλ
Δλνίθηα θηηξίνπ,εμνπιηζκνύ
Ηαηξηθά αλαιώζηκα
Δπεμεξγαζίεο (θαζόλ)
Υιηθά θαξκαθείνπ
Λνηπά

2015
2.381.820,92

2014
2.078.562,10

399.824,33
432.188,08
534.219,10
472.599,39
92.555,03
182.452,15
268.077,45

358.256,17
389.734,13
439.635,72
397.580,98
85.938,92
122.093,48
288.665,26

2.381.915,53 2.081.904,66

7.

Απνηειέζκαηα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ/πεξηόδνπ ιόγσ κεηάβαζεο από ην ΔΓΛ
ζηα ΔΛΠ.

Τπόινηπν εηο λένλ 31.12.2013 σο βηβιία
Δγγξαθέο αλαπξνζαξκνγήο ππνινίπνπ 31.12.2013
ιόγσ πηνζέηεζεο ΔΛΠ Ν.4308/2014-πξνβιεςε απνδεκίσζεο

-2.274.620,71
-12.366,74

Αλαπξνζαξκνζκέλν Τπόινηπν εηο λένλ 31.12.2013
Εεκηά ρξήζεσο 1.1.-31.12.2014 σο βηβιία
Δγγξαθέο αλ/γήο ρξήζεσο 1.1.-31.12.2014 - πξνβι.
απνδ.πξνζ.
Αλαπξνζαξκνζκέλν Τπόινηπν εηο λένλ 31.12.2014
Εεκηά ρξήζεσο 1.1.-31.12.2015

-2.286.987,45
-94.155,16

Τπόινηπν δεκηώλ εηο λένλ 31.12.2015

-2.476.612,56

-5.200,00
-2.386.342,61
-90.269,95

Σειίδα 16
MEDIMALL
ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΔΙΟ – ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ, 2015
9. Eγγξαθέο κεηάβαζεο από ην ΔΓΛ ζηα ΔΛΠ
Καζαξή ζέζε 31/12/2013 όπσο είρε απεηθνληζζεί ζύκθσλα
κε ηηο πξνεγνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο.
Πξνζαξκνγή γηα ζθνπνύο ΔΛΠ
Πξνβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ εσο 31/12/2013
Αναπροςαρμοςμζνθ κακαρι κζςθ 31/12/2013
Μείωςη λ/μού Καταθζςεισ μετόχων
Εεκηά ρξήζεσο 1.1.-31.12.2014 σο βηβιία
Πξνβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ 2014
Αναπροςαρμοςμζνθ κακαρι κζςθ 31/12/2014
Μείωςη λ/μού Καταθζςεισ μετόχων
Εεκηά ρξήζεσο 1.1.-31.12.2015
Κακαρι κζςθ 31/12/2015

71.700,37
-12.366,74
59.333,63
-100.750,00
-94.155,16
-5.200,00
-140.771,53
-96.150,25
-90.269,95
-327.191,73

10.

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Γελ έρνπλ πξνθύςεη άιια γεγνλόηα κεηά ηελ 31.12.2015, ηα νπνία λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο.

11.

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο

Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο
από ηελ ρξεζε 2010 θαη εληεύζελ. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ
απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά.
12.

Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί από ην Γ.Σ. ηεο εηαηξείαο ηελ 2α Ηνπλίνπ
2016..
Ζ ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ είρε σο εμήο:
Γεώξγηνο Ξπδηάο
Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο
Κσλ/λνο Πξηνληζηήο
Αληηπξόεδξνο
Γεώξγηνο Γάιινο
Μέινο
Γεώξγηνο Αξβαλίηεο
Μέινο
Νηθόιανο Σηξαηάθεο
Μέινο
Αζήλα 02 Ινπλίνπ 2016
Πξόεδξνο θαη Γλσλ Σύκβνπινο
Μέινο
Γεώξγηνο Ξπδηάο

Πξηνληζηήο Κσλ/λνο

Λνγηζηήο
Σππξόπνπινο Ζιίαο

