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Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε στο σύνολό της 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” την 29/9/2021.  

Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην νόμιμα 
καταχωρημένη και στο ΓΕΜΗ ηλεκτρονική διεύθυνση www.mediconsa.com, όπου και θα παραμείνει 
στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 
ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. 

Οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των θυγατρικών εταιριών δημοσιεύονται στις παρακάτω ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις: 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.: www.gi-net.gr 
2. MEGALAB Ι.Δ.Ε. A.E.: www.megalab.info/reports/anargiroi 
3. MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Ι.Δ.Ε. A.E.: www.megalab.info/reports/egaleo 
4. MEGALAB ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ A.E.: www.megalab.info/reports/rodos 

 

 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

& Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

Σπυρίδων Δημοτσάντος 
ΑΔT ΑΝ 042866 / 2017 
 
   
 
  



ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε. 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021) 

3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ....................................................... 5 

Β.  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ........................................ 6 

Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ..................... 19 

Δ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ........................................................................... 21 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €) ................................... 21 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €) ............................................ 22 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε €) .......................................... 23 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε €) ................................................... 24 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε €) ................................... 25 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε €) ............................................ 25 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε €)........................................................ 26 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε €) ................................................................ 27 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ................................................... 28 

1 Γενικές πληροφορίες ....................................................................................................... 28 

2 Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων .............................................. 31 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου .......................................................................... 46 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές ................................................................ 53 

5 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία .............................................. 54 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία ............................................................................................... 56 

7 Συμμετοχές σε θυγατρικές ............................................................................................... 58 

8 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις .................................................................................. 58 

9 Αποθέματα ..................................................................................................................... 58 

10 Εμπορικές απαιτήσεις ...................................................................................................... 59 

11 Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις .................................................................................. 60 

12 Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ........................................................... 61 

13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ................................................................................... 62 

14 Μετοχικό κεφάλαιο .......................................................................................................... 62 

15 Λοιπά αποθεματικά .......................................................................................................... 62 

16 Δικαιώματα μειοψηφίας ................................................................................................... 63 

17 Δανεισμός - Υποχρεώσεις υποχρεώσεις από μισθώσεις ........................................................ 64 

18 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος .................................................................................. 65 

19 Δαπάνες προσωπικού - Υποχρέωση για παροχές λόγω αφυπηρέτησης .................................. 66 

20 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ............................................................................... 69 

21 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ............................................................................... 70 



ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε. 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021) 

4 

22 Υποχρεώσεις από φόρους ................................................................................................ 71 

23 Κύκλος εργασιών ............................................................................................................ 71 

24 Λοιπά συνήθη έσοδα ....................................................................................................... 72 

25 Λειτουργικές δαπάνες & Κόστος Πωλήσεων ....................................................................... 72 

26 Λοιπά έξοδα & ζημίες ....................................................................................................... 76 

27 Χρηματοοικονομικά έσοδα ............................................................................................... 76 

28 Χρηματοοικονομικά έξοδα ................................................................................................ 77 

29 Φόρος εισοδήματος ......................................................................................................... 77 

30 Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή .............................................................................................. 79 

31 Πληροφόρηση ανά τομέα ................................................................................................ 80 

32 Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη ...................................................................................... 81 

33 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη ......................................................................................... 82 

34 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ................................................................................................ 82 

35 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές .................................................................................... 82 

36 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ............................................................... 83 

  



ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε. 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021) 

5 

Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 έως 5, του Ν. 3556/2007) 

 

Οι υπογράφοντες, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένης ως “MEDICON” ή 
“Eταιρία”), ήτοι οι: 

 Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής (Π. Ψαρρέα 14), Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ. Σ.  

 Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής (Π. Ψαρρέα 
14), Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ. Σ. 

 Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Άρεως 17), Ανεξάρτητο, μη 
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο (άρθρο 5 §§ 3-6 
του ν. 3556/2007), υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες υπό του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

(α) Οι εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρίας της 
περιόδου 2021 (1/1/2021  – 30/6/2021), οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά 
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή 
θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο (εφ’ εξής ο «Όμιλος»), και 

(β) Η εξαμηνιαία έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 30/6/2021 
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρίας, καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο (o «Όμιλος»), 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιμετωπίζουν. 

 

Γέρακας Αττικής, 29/9/2021 

Οι βεβαιούντες 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος Ανεξάρτητο 

Εκτελεστικό μέλος & Εκτελεστικό Μέλος  Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Δ/νων Σύμβουλος 
  

   
   

Σπυρίδων Δημοτσάντος Γεώργιος Δημοτσάντος Βασίλειος Λουμιώτης 

ΑΔΤ: ΑΝ 042866 / 2017 ΑΔΤ: ΑΝ 546033 / 2018 ΑΔΤ: ΑΖ 601389 / 2008 
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Β.  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 30/6/2021 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφ’ εξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως 
«Έκθεση»), αφορά στην εταιρική περίοδο 1/1/2021 - 30/6/2021 (εφ’ εξής «περίοδος»).  

H Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 
91Α΄/30.04.2007), όπως ισχύει μετά απο την τροποποίηση του από τον ν.4374/2016, καθώς και τις 
επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις Αποφάσεις 
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμούς 8/754/14.04.2016 και 1/434/03.07.2007. 

Η Έκθεση διαλαμβάνει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως ουσιαστικό (σε θεματικές ενότητες), όλες 
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες – σύμφωνα με τις παραπάνω και λοιπές ισχύουσες νομικές 
διατάξεις – και απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλούμενης για λόγους 
συντομίας ως «Eταιρία» ή «Medicon Hellas»), σε συνάρτηση με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα 
των εργασιών της, διαλαμβάνει και πρόσθετες πληροφορίες - όπου κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο για 
την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της - προκειμένου να εξάγεται μια ουσιαστική και 
εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα της Εταιρίας κατά την εν λόγω χρήση, καθώς και 
του «Ομίλου» [στον οποίο Όμιλο, περιλαμβάνονται, εκτός της Medicon Hellas, και οι εταιρείες που 
αναφέρονται στη Σημείωση υπ’ αριθμόν 2.1 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, με αναφορά 
στα επιμέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρίας, μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί 
σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. Ταυτοχρόνως, η παρούσα 
Έκθεση περιγράφει τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρία και οι  
λοιπές ενοποιούμενες εταιρείες. 

Η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τα 
λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που 
αφορά στην περίοδο και χωρίζεται σε θεματικές ενότητες, όπως ακολουθούν. 

 

1. Εισαγωγή  
Η Εταιρία εδρεύει στον Γέρακα Αττικής. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους των ιατρικών αναλωσίμων και των ιατροδιαγνωστικών 
κέντρων. Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρίας αναλύεται στη Σημείωση υπ’ αριθμόν 1 των 
συνημμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

2. Σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της περιόδου και έως την δημοσίευση της 
παρούσας έκθεσης 
 

22/02/2021 – Προαναγγελία Έκτακτής Γενικής Συνέλευσης 

24/03/2021 - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  

24/03/2021 – Ανακοίνωση Σύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου  
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14/04/2021 - Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου 

30/06/2021 - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

30/06/2021 - Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου 

07/07/2021 - Σύνθεση Μελών-Εκλογή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών 

 

Τα ανωτέρω γεγονότα / ανακοινώσεις έχουν δημοσιοποιηθεί και στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr στο σύνδεσμο: 

http://www.helex.gr/el/web/guest/company-announcements2/-/select-company/873 

Εξωτερικό περιβάλλον 

Oι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις της Εταιρίας, δεδομένου ότι η 
Ελλάδα, όπου εδρεύει και δραστηριοποιείται ως επί το πλείστον η Εταιρία, είναι η δυσπραγία του 
Δημοσίου με την περικοπή των δημοσίων δαπανών (που είχε ως συνέπεια των περιορισμό των 
δαπανών των δημοσίων νοσοκομείων), οι δυσχέρειες του τραπεζικού συστήματος σε συνδυασμό με 
την επίταση του ανταγωνισμού λόγω της σμίκρυνσης της αγοράς.  

Με το άρθρο 27 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α/03.08.2010) προβλέφθηκε η εκ μέρους του Ελληνικού 
Δημοσίου αναγνώριση και σταδιακή εξόφληση των ληξιπροθέσμων οφειλών των δημοσίων 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, από προμήθεια μεταξύ άλλων και διαγνωστικών  προϊόντων, ετών 2006, 
2007, 2008 και 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Νόμου και των εκδοθέντων σε εκτέλεσή 
του υπουργικών αποφάσεων. Με βάση τη ρύθμιση αυτή, ο Όμιλος εισέπραξε σε μετρητά τα υπόλοιπα 
των οφειλών των νοσοκομείων έτους 2005-2006 και για τις οφειλές 2007-2009, έλαβε Ομόλογα του 
Ελληνικού Δημοσίου μηδενικού επιτοκίου (άτοκα) συνολικής ονομαστικής αξίας € 27.706.678,25 ευρώ. 
Την 22/12/2011 εξοφλήθηκαν τα Ομόλογα τα οποία είχαν δοθεί για τη ρύθμιση των οφειλών του 
έτους 2007,συνολικής ονομαστικής αξίας € 7.079.742,08. 

Κατά τη διάρκεια του 2012 και συγκεκριμμένα την 24/02/2012, με τις διατάξεις των  Ν.4046/2012, 
Ν.4050/2012 και Ν. 4051/2012  για την αναδιάταξη του Ελληνικού χρέους (PSI), αποφασίστηκε τα 
Ομόλογα του ανωτέρω Ν. 3867/2010 λήξεως 2012 και 2013 να συμπεριληφθούν στα υπό ανταλλαγή 
Ομόλογα. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαγράφεται το 53,5% της ονομαστικής αξίας των Ομολόγων, ενώ για το 
υπόλοιπο λαμβάνονται νέα έντοκα Ομόλογα:  

α) λήξεως 2013 και 2014 τα οποία αντιπροσωπεύουν το 15% της ονομαστικής αξίας   

β) λήξεως 2023 έως 2042 τα οποία αντιπροσωπεύουν το 31,5% της ονομαστικής αξίας   
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γ) λήξεως 2042 τα οποία είναι συνδεδεμένα με το ΑΕΠ του Ελληνικού κράτους και αντιπροσωπεύουν 
το 31,5% της ονομαστικής αξίας. Τα συγκεκριμένα oμόλογα, λόγω της σύνδεσής τους με το ΑΕΠ, δεν 
περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Eταιρίας. 

Η ανωτέρω απόφαση είχε ως αποτέλεσμα την  επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της 
Eταιρείας στη χρήση 2011, αρχικά  με το ποσό των € 11.022.505,9 και 9.383.432,8 αντιστοίχως, λόγω 
της διαγραφής του 53,5% της αρχικής ονομαστικής αξίας. 

Για το υπόλοιπο ποσό η Eταιρία προέβη σε απομείωση της αξίας βάσει προσδιορισμού εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμιακών ροών με επιτόκιο προεξόφλησης (original effective interest rate) με 
αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Eταιρίας στη χρήση 
2011 με το ποσό των € 5.277.441,08 και 4.422.941,26 αντίστοιχα. 

Τα εν λόγω ομόλογα, στη χρήση 2018 και στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της 
εταιρείας, ρευστοποιήθηκαν στο σύνολο τους στην τρέχουσα αξία. 

Με το άρθρο 27, παρ. 12 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α/03.08.2010) προβλέφθηκε η υποχρέωση των 
προμηθευτών για την πώληση των προϊόντων τους στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα στο μέσο των 
τριών χαμηλώτερων τιμών, που τα ίδια προϊοντα διατίθενται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η σχετική νομοθετική ρύθμιση παρουσίαζε σημαντικά κενά και ουσιαστικά ήταν ανεφάρμοστος. Ήδη η 
παραπάνω νομοθετική ρύθμιση καταργήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/02.03.2011), 
πλήν όμως η νεώτερη ρύθμιση αποδεικνύεται εξίσου προβληματική, κυρίως λόγω της 
αναδρομικότητας της ισχύος της, προβλέπουσα ως ανώτατες αποδεκτές τιμές στους δημοσίους 
διαγωνισμούς τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Αν και η εταιρία μας δεν έχει την υποχρέωση να 
ενταχθεί  στις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, κατά τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών 
ζητείται η ένταξή μας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσχέρειες στην ομαλή ανάπτυξη των 
εργασιών της Εταιρίας.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Εταιρία πέτυχε να υποστηρίξει το παλαιό και νέο πελατολόγιό της με 
την αδιάλειπτη διανομή τόσο των ιδιοπαραγόμενων όσο και των υπό διανομή προϊόντων των οίκων 
Beckman Coulter (πρώην Olympus) και άλλων. Λόγω λήξης της πολύχρονης συνεργασίας με την 
εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, η MEDICON HELLAS σύναψε το 2018 νέα συμφωνία 
με την εταιρεία ABBOTT LABORATORIES HELLAS ABEE. Η συμφωνία συνεργασίας καλύπτει τους 
τομείς Διαγνωστικών Αιματολογικού, Βιοχημικού και Ανοσολογικού. Περιλαμβάνει εξοπλισμό, 
διαγνωστικά αντιδραστήρια, αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη. Οι συμβατικές υποχρεώσεις της 
MEDICON HELLAS για την προμήθεια αντιδραστηρίων και τεχνικής υποστήριξης, που απορρέουν από 
εγκαταστάσεις αναλυτών της εταιρείας SIEMENS  τηρούνται στο ακέραιο, αδιάλειπτα και κανονικά 
όπως εξάλλου ορίζεται από τον Νόμο, χωρίς ουδεμία αλλαγή μέχρι την νόμιμη λήξη των υποχρεώσεων 
αυτών, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας. 

Το καθεστώς claw back και rebate των συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και 
σήμερα. Οι σχετικές συμβάσεις είχαν αρνητική επίδραση στα έσοδα του Ομίλου των αντίστοιχων 
χρήσεων. Για τον λόγο αυτό διενεργείται σχετική πρόβλεψη στα αποτελέσματα της Εταιρίας και του 
Ομίλου. 
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Στην κλειόμενη περίοδο η εξάπλωση του κορονοϊού και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, αποτελεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία.  

Στα πλαίσια αυτά έχουν θεσπιστεί προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 
ΠΟΥ, όπως η εφαρμογή ειδικής πολιτικής προστασίας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εξ’ 
αποστάσεως εργασία, περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών και ειδική καθοδήγηση για την υγιεινή. 

Για την εταιρεία από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, η ασφάλεια των εργαζομένων και των 
συνεργατών της αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και παρακολουθεί  συνεχώς την εξέλιξη της 
πανδημίας και επεκτείνει και εμπλουτίζει  τα μέτρα που λαμβάνει προς αυτήν την κατεύθυνση.  Στα 
πλαίσια αυτά έχουν θεσπιστεί προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ, 
όπως η εφαρμογή ειδικής πολιτικής προστασίας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Διενέργεια μοριακού 
test κάθε 10 ημέρες σε όλο το προσωπικό, περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών, απολυμαντικά σε 
κάθε τμήμα, υποχρεωτική χρήση μάσκας μιας χρήσης σε όλο το προσωπικό, ειδικές στολές και γάντια 
για τους τεχνικούς και πωλητές που πηγαίνουν  σε νοσοκομεία αναφοράς, καθώς και σε αυτούς που 
διενεργούν test covid-19. Επίσης έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα τμήματα της εταιρείας, αλλά και στις 
λοιπές εταιρείες του Ομίλου ειδικά μηχανήματα καθαριστών αέρα HEPA FILTERS προς ελαχιστοποίηση 
της μετάδοσης των μολυσμένων σωματιδίων. 

Όσον αφορά στην αλυσίδα εφοδιασμού, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει αποθέματα τα οποία μπορούν να 
καλύψουν αυξημένα επίπεδα παραγγελιών στην αμέσως επόμενη περίοδο. 

Δανεισμός - Συμβάσεις με τραπεζικά ιδρύματα 

Η εταιρεία τηρεί τις συμφωνηθείσες ρυθμίσεις των προηγούμενων ετών με την ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA και 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

 
Προοπτικές 

Σύμφωνα με την πρόσφατη εκτίμηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η ελληνική οικονομία το 2020 
φαίνεται να παρουσίασε ύφεση που διαμορφώθηκε στο -8,2%. Η εκτίμηση αυτή είναι κατά 2,3 
ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από την αρχικώς αναμενόμενη.  

Για το 2021 το ποσοσστό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να ξεπεράσει το 6%  

Η εξάπλωση του κορονοϊού και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
αποτελεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία.  

Η εταιρεία μας, παρακολουθεί τις εξελίξεις προκειμένου να ανταποκριθεί κατάλληλα σε όλα τα επίπεδα 
έχοντας προετοιμάσει ειδικό πλάνο δράσεων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της 
καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων της.  

Στα πλαίσια αυτά έχουν θεσπιστεί προληπτικά μέτρα, σε συνδυασμό με τον σχεδόν καθολικό 
εμβολιασμό του προσωπικού όπως η εφαρμογή ειδικής πολιτικής προστασίας που περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, εξ’ αποστάσεως εργασία, περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών και ειδική 
καθοδήγηση για την υγιεινή. 
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Όσον αφορά στην αλυσίδα εφοδιασμού, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει αποθέματα τα οποία μπορούν να 
καλύψουν αυξημένα επίπεδα παραγγελιών στην αμέσως επόμενη περίοδο. 

Παρόλη την αβεβαιότητα εκτιμάται ότι τόσο οι παγκόσμιες όσο και οι εθνικές προσπάθειες ανάσχεσης 
της εξάπλωσης του ιού θα επιτρέψουν στην οικονομική δραστηριότητα να ανακάμψει στο δεύτερο 
εξάμηνο του έτους καθώς και ότι τα μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής θα βοηθήσουν 
να περιορισθεί η ζημιά στις επιμέρους οικονομίες. 

Η κύρια προτεραιότητα μας είναι η διατήρηση της υψηλής ποιότητας πάντα με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των πελατών, την προστασία των εργαζομένων μας και της κοινωνίας στο σύνολο της. 

3. Αποτελέσματα και επιδόσεις κλειόμενης χρήσης 
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 Σημ. 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

  

Κύκλος εργασιών 23 9.721.549,49  6.343.449,47   
Κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών & επενδυτικών αποτελ/των  2.483.516,98  63.358,09   
Κέρδη προ φόρων, χρημ/κών & επενδ. αποτελ. & αποσβέσεων  3.295.013,82  757.268,00   
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  2.372.742,21  (84.658,73)   
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους  1.571.333,60  (70.628,62)   

 

και αντιστοίχως της Εταιρίας: 

 Σημ. 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

  

Κύκλος εργασιών 23 8.501.552,02  5.625.426,56   
Κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών & επενδυτικών αποτελ/των  1.899.823,39  (86.414,43)   
Κέρδη προ φόρων, χρημ/κών & επενδ. αποτελ. & αποσβέσεων  2.643.444,29  553.820,51   
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  1.796.272,22  (229.707,13)   
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους  1.126.747,25  (202.358,17)   

 

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας οφείλεται στην επέκταση της 
δραστηριότητας της εταιρίας και του ομίλου σε προιόντα και υπηρεσίες που αφορούν τον COVID-19. 
Το ποσοστό του κύκλου εργασιών που αναφέρεται σε προιόντα και υπηρεσίες που αφορούν τον 
COVID-19 ανέρχεται περίπου σε 20%. 

 

Οι αριθμοδείκτες κερδοφορίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Περιθώριο μικτού κέρδους 77,2%   73,8%   
Περιθώριο EBITDA 33,9%   11,9%   
Περιθώριο EBIT 25,5%   1,0%   
Περιθώριο κερδοφορίας προ φόρων 24,4%   (1,3%)  
Περιθώριο καθαρής κερδοφορίας 16,2%   (1,1%)  
% λειτουργικών δαπανών επί πωλήσεων 51,5%   73,3%   
% συνολικών δαπανών επί πωλήσεων 53,2%   73,6%   



ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε. 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021) 

11 

 

 

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Απόδοση απασχολουμένων κεφαλαίων 8,6%  
 

0,2%  
 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 19,0%  

 
(0,8%) 

  

Οι αριθμοδείκτες κερδοφορίας της Εταιρίας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Περιθώριο μικτού κέρδους 74,8%  
 

72,4%  
 Περιθώριο EBITDA 31,1%  

 
9,8%  

 Περιθώριο EBIT 22,3%  
 

(1,5%) 
 Περιθώριο κερδοφορίας προ φόρων 21,1%  

 
(4,1%) 

 Περιθώριο καθαρής κερδοφορίας 13,3%  
 

(3,6%) 
 % λειτουργικών δαπανών επί πωλήσεων 52,4%  

 
74,6%  

 % συνολικών δαπανών επί πωλήσεων 54,2%  
 

74,9%  
  

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας της Εταιρίας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Απόδοση απασχολουμένων κεφαλαίων 7,2%  
 

(0,4%) 
 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16,3%  

 
(2,3%) 

 

4. Περιουσιακά στοιχεία, ίδια κεφάλαια, δάνεια, υποχρεώσεις 
Το σύνολο του ενοποιημένου ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 29.808.971,06 ευρώ, έναντι 
28.610.953,53 ευρώ κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. Τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρία είναι 
27.044.658,04 ευρώ, έναντι 26.307.657,06 ευρώ. 

Οι μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της χρήσης στα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου 
και της Εταιρίας απεικονίζονται λεπτομερώς στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, και 
συγκεκριμένα στη Σημείωση υπ’ αριθμόν 5 και στις επόμενες αυτής. 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Γενική ρευστότητα 4,61  
 

4,52  
 Άμεση ρευστότητα 3,71  

 
3,64  

 Κεφάλαιο κίνησης 4,72  
 

3,66  
 Ταμειακή ρευστότητα 1,63  

 
1,84  

  

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής: 
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 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 1,42  
 

0,90  
 Κυκλοφοριακή ταχύτητα υποχρεώσεων 2,74  

 
2,87  

 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 0,62  
 

0,50  
 Μέσο διάστημα είσπραξης απαιτήσεων 128  

 
202  

 Μέσο διάστημα εξόφλησης υποχρεώσεων 67  
 

65  
 Μέσο διάστημα ρευστοποίησης αποθεμάτων 293  

 
365  

  

Οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Ίδια προς Ξένα κεφάλαια 0,80  
 

0,69  
 Ίδια προς Συνολικά κεφάλαια 0,44  

 
0,41  

  

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας της Εταιρίας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Γενική ρευστότητα 4,70  
 

4,71  
 Άμεση ρευστότητα 3,63  

 
3,66  

 Κεφάλαιο κίνησης 5,76  
 

4,52  
 Ταμειακή ρευστότητα 1,29  

 
1,52  

  

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας της Εταιρίας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 1,28  
 

0,81  
 Κυκλοφοριακή ταχύτητα υποχρεώσεων 3,09  

 
3,28  

 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 0,60  
 

0,47  
 Μέσο διάστημα είσπραξης απαιτήσεων 141  

 
224  

 Μέσο διάστημα εξόφλησης υποχρεώσεων 59  
 

56  
 Μέσο διάστημα ρευστοποίησης αποθεμάτων 303  

 
390  

  

Οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Ίδια προς Ξένα κεφάλαια 0,75  
 

0,66  
 Ίδια προς Συνολικά κεφάλαια 0,43  

 
0,40  
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5. Διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικά μέσα 
 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, υπό συνθήκες 
παγκοσμιοποίησης. Κύριοι ανταγωνιστές του στον τομέα των διαγνωστικών είναι θυγατρικές εταιρείες 
πολυεθνικών ομίλων.  

Οι επικρατούσες διεθνώς συνθήκες λόγω και του κορωνοιού εμφανίζουν σημεία σημαντικής ύφεσης η 
οποία εκτιμάται ως προσωρινή. Η ελληνική οικονομία ακολούθησε τις διεθνείς συνθήκες κατά την 
τρέχουσα περίοδο. Εξ’ αιτίας της πανδημίας η τρέχουσα χρήση εκτιμάται ότι θα είναι μία δύσκολη 
χρονιά. Επίσης αναμένεται αύξηση του ανταγωνισμού για την κατάκτηση μεριδίων αγοράς από τους 
συμμετέχοντες στην αγορά των διαγνωστικών. Οι εταιρείες που θα επιτύχουν να ανταποκριθούν 
επιτυχώς σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, εκτιμάται ότι θα εξέλθουν από τη κρίση δυνατότερες. Η 
διοίκηση της Εταιρίας και του Ομίλου εκτιμά ότι έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και έχει λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα (και θα συνεχίσει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα) προκειμένου να αντιμετωπίσει 
κατά το δυνατόν επιτυχέστερα τις οικονομικές συνθήκες της ελληνικής αγοράς κατά την επόμενη 
περίοδο, δίδοντας έμφαση στην εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας που έχει ήδη αναπτυχθεί και στην 
προώθηση των προϊόντων που έχουν ήδη αναπτυχθεί με βάση αυτήν την τεχνογνωσία. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης των κινδύνων υπό τις 
επικρατούσες οικονομικές συνθήκες είναι η διαφύλαξη της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας του Ομίλου, 
η αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του, η εκμετάλλευση της ίδιας τεχνογνωσίας 
που έχει ήδη αναπτυχθεί από τον Όμιλο, η προώθηση των ιδιοπαραγόμενων από την Εταιρία 
προϊόντων, που έχουν αναπτυχθεί με βάση αυτήν την τεχνογνωσία, η εκμετάλλευση από τις εταιρείες 
του Ομίλου των νέων προϊοντικών κατηγοριών και ο κατά το δυνατόν περιορισμός/συγκράτηση των 
εξόδων διοίκησης και διάθεσης, σε συνδυασμό με την μηδενική πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Η 
διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρία έχει επιτύχει σημαντικό βαθμό αναγνωρισιμότητας και αξιοπιστίας, τόσο 
για την ίδια, όσο και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, που σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία, τις ισχυρές υποδομές και την ποικιλία των προϊόντων που προσφέρει, δύνανται 
αντιμετωπίσουν τόσο τους παραπάνω οικονομικούς κινδύνους, όσο και την ένταση του ανταγωνισμού, 
επιτρέποντας ταυτόχρονα την λελογισμένη μεγέθυνσή της. 

Υπό το πρίσμα των προπεριγραφεισών οικονομικών συνθηκών, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι στους 
οποίες εκτίθεται ο Όμιλος παρατίθενται κατωτέρω. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του 
Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 
ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση των εταιρειών του Ομίλου. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την κεντρική 
οικονομική υπηρεσία του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την 
γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων 
όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών του Ομίλου γίνονται με το νόμισμα του κύριου 
οικονομικού περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας), το οποίο είναι το ΕΥΡΩ. Μικρό μέρος των αγορών 
της Εταιρίας διενεργήθηκε σε νομίσματα εκτός της ζώνης Ευρώ με συνέπεια να υφίσταται 
συναλλαγματικός κίνδυνος, λόγω ενδεχόμενης μεταβολής της ισοτιμίας των ξένων νομισμάτων έναντι 
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του Ευρώ, τον οποίο όμως η Διοίκηση εκτιμά ως περιορισμένο. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται 
σημαντικός κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των 
χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις 
εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος. Παρά ταύτα, η Διοίκηση παρακολουθεί 
συστηματικά τους συναλλαγματικούς κινδυνους και αξιολογεί την ανάγκη λήψης προσθέτων μέτρων. 

Κίνδυνος επιτοκίου 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας βαρύνονται με κυμαινόμενα επιτόκια, τα οποία έχουν ως επί το 
πλείστον ως δείκτη αναφοράς το Euribor. Η ευαισθησία των αποτελεσμάτων της Εταιρίας σε 
μεταβολές των επιτοκίων αναλύεται στη Σημείωση υπ’ αριθμόν 3 των συνημμένων οικονομικών 
καταστάσεων.  

Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σημαντικά από τιμές 
επιτοκίων.  

Πιστωτικός κίνδυνος 
Οι παρεχόμενες από τον Όμιλο πιστώσεις σχεδόν στο σύνολό τους παρέχονται προς το Δημόσιο ή 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Νοσοκομεία - Ασφαλιστικά Ταμεία), οι πληρωμές των οποίων εν 
γένει καθυστερούν. Τα δημοσιονομικά προβλήματα στα οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία έχει 
οδηγήσει στον περιορισμό των δαπανόμενων για την υγεία κονδυλίων και των εν γένει επιχορηγήσεων 
των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με άμεση συνέπεια τον 
περιορισμό της ρευστότητάς τους.  

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση 
των επισφαλειών. Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων, διενεργούνται σχετικές 
προβλέψεις απομειώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες διατάξεις του ΔΠΧΑ 9. Παράλληλα, οι 
εταιρείες του Ομίλου επιδιώκουν με κάθε μέσο, εξώδικο ή δικαστικό, την είσπραξη των απαιτήσεών 
τους που βρίσκονται σε καθυστέρηση. Η καθυστερημένη είσπραξη ή τυχόν μη είσπραξη τούτων ενέχει 
κίνδυνο εμφάνισης ζημιών.  

Παράλληλα, ο Όμιλος εμφανίζει τις απαιτήσεις του από το Δημόσιο ή από τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (Νοσοκομεία - Ασφαλιστικά Ταμεία), στις οικονομικές καταστάσεις προεξοφλημένες 
με το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε στη ανάλογη διαδικασία των ομολόγων. Το σχετικό 
χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης. 

Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η εταιρεία δεν 
εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 
Εξ’ αιτίας της δύσκολης επικρατούσας οικονομικής κατάστασης, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι 
υπαρκτός, λόγω της καθυστέρησης είσπραξης των απαιτήσεων από πωλήσεις προς το Ελληνικό 
Δημόσιο.  

Η Εταιρία και ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση μέσω της 
συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματικών πληρωμών.  

Στην περίπτωση όμως που ο χρόνος αποπληρωμής από το Ελληνικό Δημόσιο αυξηθεί, ενδεχομένως η 
Εταιρία να αντιμετωπίσει πρόβλημα στην λειτουργία της.    
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Κίνδυνος Αποθεμάτων – Προμηθευτών. 
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει ενδεχόμενες 
ζημιές από διάφορες αιτίες των αποθεμάτων του (ζημίες από φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ.). 

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση επανεξετάζει περιοδικά την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων 
και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις, ώστε η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους στις οικονομικές 
καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική. Παράλληλα, διενεργούνται περιοδικά καταστροφές των 
τυχόν ληγμένων ή μη εμπορεύσιμων προϊόντων, εμπορευμάτων ή αχρήστων παγίων, που ούτως 
διαγράφονται από τα αποθέματα.  

Τα απεικονιζόμενα στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας 
εκτιμώνται από τη Διοίκηση, με βάση ιστορικά στοιχεία, ως τα ελάχιστα αποθέματα ασφαλείας, ενόψει 
και της ποικιλίας των διατιθέμενων από τον Όμιλο προϊόντων, για την κάλυψη των αναγκών των 
πελατών για ένα (1) ημερολογιακό τετράμηνο κατ΄ανώτατο όριο.  

Η Διοίκηση εκτιμά ότι ο συνεχής έλεγχος και η ορθή διαχείρισή των αποθεμάτων, προκειμένου να 
διατηρούνται στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα, αποτελούν τον μοναδικό τρόπο επιτυχούς αντιμετώπισης 
του κινδύνου. Τα αποθέματα δεν διατρέχουν κινδύνους ταχείας απαξίωσης τους από χρήση εις χρήση. 
Με βάση τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται από τον Όμιλο λαμβάνεται μέριμνα διάθεσης των 
προγενέστερης έναντι των νεώτερης κτήσης αποθεμάτων (έτσι ώστε να αποφεύγεται η λήξη διάρκειας 
ζωής των εξ αυτών ευπαθών). 

Κίνδυνος για την ασφάλεια των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων 
Στις 27 Απριλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκριναν τον 
κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΕΕ) (2016/679) ("κανονισμός για την προστασία 
δεδομένων"). Ο Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει εκτεταμένες υποχρεώσεις για τις 
εταιρείες σε σχέση με διαδικασίες και μηχανισμούς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Σε περιπτώσεις παραβίασης επιτρέπει στις 
εποπτικές Αρχές να επιβάλλουν πρόστιμα μέχρι 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών του 
Ομίλου (ή 20 εκ. ευρώ, όποιο είναι μεγαλύτερο). Ο Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων 
τέθηκε σε ισχύ πανευρωπαϊκά στις 25 Μαΐου 2018 μετά από μια μεταβατική περίοδο δύο ετών. 

Ο Όμιλος συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί δεδομένα κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του 
και τα προστατεύει με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Παρά τις ενέργειες του Ομίλου 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τυχόν παραβίαση των νόμων ή κανονισμών περί 
προστασίας δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα και θα μπορούσε να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στον Όμιλο, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές. 

Η Διοίκηση του Ομίλου, προκειμένου να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο κίνδυνο έχει ήδη αναπτύξει 
όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να ελεγχθεί ο συγκεκριμένος κίνδυνος. 

 

6. Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Κατωτέρω παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με 
αυτήν εταιρειών (ενοποιούμενων ή μή) και προσώπων (συνδεόμενα μέρη), όπως αυτά ορίζονται στο 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. Οι συνδεδεμένες με την Εταιρία εταιρείες είναι αυτές που αναφέρονται 
στη Σημείωση υπ’ αριθμόν 2.1 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων. 

Τα έσοδα της Εταιρίας από συνδεόμενα με αυτήν μέρη έχουν ως εξής: 
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 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

Πληροφορική Ελλάδος ΕΠΕ 13.631,04  
 

13.742,42  
Megalab Ρόδου ΑΕ 47.051,20  

 
27.878,20  

Megalab Αιγάλεω ΑΕ 19.726,00  
 

8.617,05  
Megalab AE 60.013,50  

 
25.632,00  

 
140.421,74  

 
75.869,67  

 

Οι αγορές - αποθεμάτων και υπηρεσιών - της Εταιρίας από συνδεόμενα με αυτήν μέρη έχουν ως εξής: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

Πληροφορική Ελλάδος ΕΠΕ 1.500,00  
 

0,00  

 
1.500,00  

 
0,00 

 

Οι απαιτήσεις της Εταιρίας από συνδεόμενα με αυτήν μέρη έχουν ως εξής: 

 30/6/2021  31/12/2020 

Πληροφορική Ελλάδος ΕΠΕ 1.199,15  
 

0,00  
Megalab Ρόδου ΑΕ 104.985,36  

 
144.325,99  

Megalab Αιγάλεω ΑΕ 14.283,35  
 

4.184,72  
Megalab AE 15.162,97  

 
28.736,99  

 
135.630,83  

 
177.247,70  

 

Επιπροσθέτως, και προς πληρέστερη πληροφόρηση αναφέρονται και τα ακόλουθα: 

 Οι αμοιβές των μελών της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών του Ομίλου και της εταιρείας 
κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου ανήλθαν σε € 316.973,35  

 Ο Όμιλος είχε διαθέσει ως ταμειακή διευκόλυνση βάσει απόφασης έκτακτης Γ.Σ. σε πρώην μέλη 
της διοίκησης και διευθυντικά στελέχη του Ομίλου το συνολικό ποσό των € 165.072,70 ευρώ.  

 Την 27/10/2014 υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό μερικής ρύθμισης χρέους ποσού € 40.000,00 με 
πρώην διευθυντικό στέλεχος συμφωνα με το οποίο προβλέπεται (α) καταβολή μετρητών 10.000,00 
η οποία πραγματοποιήθηκε την 24/12/2014, (β) για το υπόλοιπο ποσό των €30.000,00 η εταιρία 
παρέλαβε τρείς συναλλαγματικές ποσού € 10.000,00 έκαστη λήξεως την 30/06/2015, 31/12/2015, 
30/06/2016. Την 30/06/2015 το Δ.Σ. έκανε αποδεκτό το αίτημα του οφειλέτη για αντικατάσταση 
των συναλλαγματικών λήξεως 30/06/2015 και 31/12/2015 με νέες ισόποσες συναλλαγματικές 
λήξεως 30/03/2016 και 30/06/2016 λόγω οικονομικής αδυναμίας του. Λόγω περέλευσης των 
ανωτέρω προθεσμιών και μη είσπραξης των ανωτέρω συναλλαγματικών η εταιρία κατέθεσε την 
αγωγή με  Γενικό αριθμό κατάθεσης 58409/2016 και αριθ. Κατάθεσης δικογράφου 5053/2016. Για 
το υπόλοιπο ποσό η εταιρία έχει καταθέσει την αγωγή με το υπ’ αρίθμ. Πινάκιο Η4/16 με δικάσιμο  
08/03/2018 κατά των κληρονόμων του υπόχρεου πρώην μέλους διοίκησης. Η εκδίκαση της 
ανωτέρω αγωγής, κατόπιν αιτήματος του εναγομένου, πήρε αναβολή για τις 23/01/2020. Η εταιρία 
πραγματοποίησε σε συμφωνία με τον υπόχρεο για τμηματικές καταβολές η οποία τηρείται 
κανονικά. 

 Οσον αφορά το υπολειπόμενο ποσό με την υπ’ αρίθμ. 4804/2020 απόφαση του, το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αγωγή της εταιρείας κατά του κληρονόμου του υπόχρεου και 
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τον υποχρέωσε να καταβάλει το σύνολο του ποσού. Η εταιρεία προέβη σε όλες τις νομιμες 
ενέργειες για την είσπραξη του ποσού αυτού, ήτοι κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης με 
δικαστικό επιμελητή, πλην όμως δεν κατέστει δυνατή η επίδοσή της λόγω μη ευρεσής του στην 
δηλωθείσα διεύθυνση. Στη συνέχεια διενεργήθηκε έρευνα στο κτηματολογικό γραφείο από την 
οποία προέκυψε ότι δεν κατέχει ακίνητη περιουσία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει 
αναγκαστική εκτέλεση. Η εταιρεία για το εν λόγω ποσό, είχε διενεργηθεί ισόποση πρόβλεψη σε 
προηγούμενη χρήση και το διέγραψε στην χρήση 2020. 

7. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη του Ομίλου κατά την τρέχουσα περίοδο 
 

Η σημαντική επίπτωση της αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους (PSI) στα αποτελέσματα της Εταιρίας, 
αλλά και του Ομίλου, σε συνδυασμό με την ρευστότητα η οποία επικρατεί στο Διεθνές και Εθνικό 
Οικονομικό περιβάλλον, απεικονίστηκε το προηγούμενο διάστημα και επηρεάζει ακόμα και σήμερα την 
πορεία της εταιρίας. 

Η σημερινή κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και η περικοπή των δημοσίων δαπανών, σε 
συνδυασμό με την επίταση του ανταγωνισμού λόγω της σμίκρυνσης της αγοράς, είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας που επηρεάζει την εξέλιξη της εταιρίας.  

Η Διοίκηση του Ομίλου, λόγω της σημαντικής θέσης που κατέχει στην ελληνική αγορά στον τομέα των 
in vitro διαγνωστικών προϊόντων, της αναγνωρισιμότητας και αξιοπιστίας του, με εργαλεία, τον έλεγχο 
του κόστους ,την ορθή διαχείριση των κινδύνων, την διερεύνηση ανάπτυξης νέων αγορών στο 
εξωτερικό, κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην 
σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων, και να βάλει τις βάσεις για την σταθεροποίηση και βελτιστοποίηση των 
οικονομικών μεγεθών της εταιρίας. 

Για το 2021 το ποσοσστό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να ξεπεράσει το 6%  

Η εξάπλωση του κορονοϊού και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
αποτελεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία.  

Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα,η ικανότητα της Εταιρίας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη 
δραστηριότητά τους, όχι μόνο δεν θίγεται αλλά αντίθετα έχει σημαντική αύξηση τόσο σε επίπεδο 
τζίρου όσο και επίπεδο κερδοφορίας. 

Πάντως  ο Όμιλος παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, 
προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του, έχοντας προετοιμάσει ειδικό πλάνο δράσεων ώστε 
να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων της.  

Η κύρια προτεραιότητα μας είναι η διατήρηση της υψηλής ποιότητας πάντα με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των πελατών, την προστασία των εργαζομένων μας και της κοινωνίας στο σύνολο της. 

8. Εργασιακά θέματα & Ανθρώπινα δικαιώματα 
 

Στον Όμιλο απασχολούνται 166 εργαζόμενοι, έναντι 153 κατά το προηγούμενο έτος. Στην Εταιρεία 
απασχολούνται 132 εργαζόμενοι, έναντι 126 κατά το προηγούμενο έτος. Οι εταιρείες του Ομίλου 
απασχολούν τεχνικό ασφαλείας και η Διοίκηση συνεργάζεται μαζί του και με τους εργαζομένους για 
θέματα ασφαλείας στο χώρο εργασίας. 
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Ο Όμιλος , αναγνωρίζει ότι η επιτυχία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δεξιότητες, την εμπειρία 
και τη λήψη αποφάσεων από κάθε εργαζόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, η προσέλκυση και διατήρηση 
διαφορετικών και ταλαντούχων εργαζομένων, η επένδυση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων τους και η ενθάρρυνσή τους να λειτουργούν στο μέγιστο εύρος των δυνατοτήτων τους 
αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη του στρατηγικού επιχειρησιακού οράματος. 
Παράλληλα, η διασφάλιση της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η ανάπτυξη εργασιακών 
σχέσεων που προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, την αμφίδρομη επικοινωνία και την 
αναγνώριση, συμβάλουν στην ατομική βελτίωση αλλά και στην ενίσχυση της ικανοποίησης των 
εργαζομένων της Εταιρείας τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.  
  
 
 

Γέρακας Αττικής, 29/9/2021 

Κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 
Ο Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος 

Εκτελεστικό μέλος & 
 

Εκτελεστικό Μέλος  

Δ/νων Σύμβουλος 
  

   
   

Σπυρίδων Δημοτσάντος 
 

Γεώργιος Δημοτσάντος 

ΑΔΤ: ΑΝ 042866 / 2017 
 

ΑΔΤ: ΑΝ 546033 / 2018 
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

Εταιρείας «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30ης Ιουνίου 2021 και τις σχετικές εταιρικές 

και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που 

συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 

“Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς 

μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 

διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν 

σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
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Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε 

ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση εταιρική και ενοποιημένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

 

 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 Σύμβουλοι επιχειρήσεων A.E. 

 Λεωφ. Μεσογείων 396 

 Αγ. Παρασκευή 15341,  Αθήνα 

 Α.Μ./ΣΟΕΛ:  187 Α.Μ./ΕΛΤΕ: 058 

  

 

   Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Γεώργιος Κ. Γκουτζέλης 

Α.Μ./ΣΟΕΛ: 42491 
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Δ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €) 
 Σημ. 30/6/2021  31/12/2020 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 5 7.584.301,84  7.821.848,67 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 66.726,64  65.923,47 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 18 2.791.108,00  3.007.341,11 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8 57.905,80  55.157,84 

  10.500.042,28  10.950.271,09 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέματα 9 3.760.625,06  3.415.123,11 
Απαιτήσεις από πελάτες 10 8.094.384,60  5.537.532,03 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 11 610.051,31  1.503.830,92 
Επενδύσεις στην ευλογη αξία μέσω αποτελ/των 12 1,47  1,42 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 6.843.866,34  7.204.194,96 

  19.308.928,78  17.660.682,44 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  29.808.971,06  28.610.953,53 

      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Ίδια κεφάλαια     
Kεφάλαιο 14 6.982.993,28  6.982.993,28 
Υπέρ το άρτιο  173.095,89  173.095,89 
Λοιπά αποθεματικά 15 7.833.704,71  7.833.704,71 
Αποτελέσματα εις νέον  (2.469.476,31)  (3.963.746,30) 
Δικαιώματα μειοψηφίας 16 740.763,48  662.121,61 

  13.261.081,05  11.689.747,45 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις από δάνεια & μισθώσεις 17 11.565.445,60  12.262.047,08 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 18 47.972,10  47.972,10 
Πρόβλεψη παροχών προσωπικού 19 697.595,67  652.937,04 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 20 50.008,00  50.000,00 

  12.361.021,37  13.012.956,22 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις από δάνεια & μισθώσεις 17 1.547.534,37  1.055.001,48 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21 2.412.648,54  2.554.650,33 
Yποχρεώσεις από φόρους 22 226.685,73  298.598,05 

  4.186.868,64  3.908.249,86 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  29.808.971,06  28.610.953,53 

 

Οι Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 54 έως την 70 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
Οικονομικών Καταστάσεων.   
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €) 
 

 Σημ. 30/6/2021  31/12/2020 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 5 6.880.088,92  7.213.233,03 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 66.619,03  65.718,42 
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες 8 778.831,00  778.831,00 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 18 2.693.520,61  2.912.448,30 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8 44.917,84  43.747,84 

  10.463.977,40  11.013.978,59 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέματα 9 3.758.039,74  3.412.537,79 
Απαιτήσεις από πελάτες 10 7.679.977,15  5.491.188,07 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 11 578.053,91  1.435.319,43 
Επενδύσεις στην ευλογη αξία μέσω αποτελ/των 12 1,47  1,42 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 4.564.608,37  4.954.631,76 

  16.580.680,64  15.293.678,47 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  27.044.658,04  26.307.657,06 

      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Ίδια κεφάλαια     
Kεφάλαιο 14 6.982.993,28  6.982.993,28 
Υπέρ το άρτιο 14 173.095,89  173.095,89 
Λοιπά αποθεματικά 15 8.091.851,53  8.091.851,53 
Αποτελέσματα εις νέον  (3.637.957,29)  (4.764.704,54) 

  11.609.983,41  10.483.236,16 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις από δάνεια & μισθώσεις 17 11.222.971,30  11.936.581,17 
Πρόβλεψη παροχών προσωπικού 19 631.787,98  588.499,26 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 20 50.008,00  50.000,00 

  11.904.767,28  12.575.080,43 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις από δάνεια & μισθώσεις 17 1.442.459,08  961.468,32 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21 1.967.583,76  2.065.009,26 
Yποχρεώσεις από φόρους 22 119.864,51  222.862,89 

  3.529.907,35  3.249.340,47 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  27.044.658,04  26.307.657,06 

 

 

 

 

Οι Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 54 έως την 70 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε €) 
 Σημ. 1/1 -  

30/6/2021 
 1/1 -  

30/6/2020 

Κύκλος εργασιών 23 9.721.549,49  6.343.449,47 
Κόστος πωλήσεων 25 (2.215.371,09)  (1.660.294,00) 
Μικτά κέρδη  7.506.178,40  4.683.155,47 
Λοιπά συνήθη έσοδα 24 148.205,14  47.666,47 
Έξοδα διοίκησης 25 (1.312.891,28)  (1.288.978,26) 
Έξοδα ερευνών 25 (460.841,65)  (476.912,41) 
Έξοδα διάθεσης 25 (3.228.366,97)  (2.884.692,84) 
Λοιπά έξοδα & ζημίες 26 (168.766,66)  (16.880,34) 
Κέρδη προ φόρων & επενδυτικών  2.483.516,98  63.358,09 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 27 59.675,53  28.303,40 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 28 (170.450,30)  (176.320,22) 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  2.372.742,21  (84.658,73) 
Φόροι 29 (801.408,61)  14.030,11 
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους  1.571.333,60  (70.628,62) 

Κατανέμονται σε:     
 - Ιδιοκτήτες μητρικής  1.492.871,93  (100.973,66) 
 - Δικαιώματα μειοψηφίας 16 78.461,67  30.345,04 
      
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα  1.571.333,60  (70.628,62) 

Κατανέμεται σε:     
 - Ιδιοκτήτες μητρικής  1.492.871,93  (100.973,66) 
 - Δικαιώματα μειοψηφίας  78.461,67  30.345,04 
      
Κέρδη ανά μετοχή - βασικά 30 0,3378  (0,0228) 
      
Αποσβέσεις  811.496,84  693.909,91 
Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA)  3.295.013,82  757.268,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 71 έως την 79 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε €) 
 Σημ. 1/1 -  

30/6/2021 
 1/1 -  

30/6/2020 

Κύκλος εργασιών 23 8.501.552,02  5.625.426,56 
Κόστος πωλήσεων 25 (2.142.635,01)  (1.552.856,48) 
Μικτά κέρδη  6.358.917,01  4.072.570,08 
Λοιπά συνήθη έσοδα 24 146.544,98  51.976,56 
Έξοδα διοίκησης 25 (1.126.123,84)  (1.117.026,13) 
Έξοδα ερευνών 25 (460.841,65)  (476.912,41) 
Έξοδα διάθεσης 25 (2.869.619,11)  (2.600.192,20) 
Λοιπά έξοδα & ζημίες 26 (149.054,00)  (16.830,33) 
Κέρδη προ φόρων & επενδυτικών  1.899.823,39  (86.414,43) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 27 59.535,75  27.853,20 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 28 (163.086,92)  (171.145,90) 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  1.796.272,22  (229.707,13) 
Φόροι 29 (669.524,97)  27.348,96 
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους  1.126.747,25  (202.358,17) 

      
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα  1.126.747,25  (202.358,17) 

      
Κέρδη ανά μετοχή - βασικά  0,2549  (0,0458) 
      
Αποσβέσεις  743.620,90  640.234,94 
Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA)  2.643.444,29  553.820,51 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 71 έως την 79 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 



ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε. 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021) 

25 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε €) 

 
Kεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας Σύνολο: 

  
      Υπόλοιπο 31/12/2019 6.982.993,28  173.095,89  7.833.704,71  (4.732.701,31) 601.145,62  10.858.238,19  

  
      Αποτελέσματα περιόδου 
   

(100.973,66) 30.345,04  (70.628,62) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00  0,00  0,00  (100.973,66) 30.345,04  (70.628,62) 
Υπόλοιπο 30/6/2020 6.982.993,28  173.095,89  7.833.704,71  (4.833.674,97) 631.490,66  10.787.609,57  
  

      Υπόλοιπο 1/1/2021 6.982.993,28  173.095,89  7.833.704,71  (3.962.168,04) 662.121,61  11.689.747,45  
  

      Αποτελέσματα περιόδου 
   

1.492.871,93  78.461,67  1.571.333,60  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00  0,00  0,00  1.492.871,93  78.461,67  1.571.333,60  
Μεταβολές ποσοστών κ.α. τακτοποιήσεις 

   
(180,20 ) 180,20 

 Υπόλοιπο 30/6/2021 6.982.993,28  173.095,89  7.833.704,71  (2.469.476,31) 740.763,48  13.261.081,05  

 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε €) 

 
Kεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέον Σύνολο: 

  
Υπόλοιπο 31/12/2019 6.982.993,28  173.095,89  8.091.851,53  (5.340.153,65) 9.907.787,05  
  
Αποτελέσματα περιόδου (202.358,17) (202.358,17) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00  0,00  0,00  (202.358,17) (202.358,17) 
Υπόλοιπο 30/6/2020 6.982.993,28  173.095,89  8.091.851,53  (5.542.511,82) 9.705.428,88  
  
Υπόλοιπο 1/1/2021 6.982.993,28  173.095,89  8.091.851,53  (4.764.704,54) 10.483.236,16  
  
Αποτελέσματα περιόδου 1.126.747,25  1.126.747,25  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00  0,00  0,00  1.126.747,25  1.126.747,25  
Υπόλοιπο 30/6/2021 6.982.993,28  173.095,89  8.091.851,53  (3.637.957,29) 11.609.983,41  
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε €) 
 1/1 -  

30/6/2021 
 1/1 -  

30/6/2020 
 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
    Αποτέλεσμα προ φόρων 2.372.742,21  

 
(84.658,73) 

 Πλέον προσαρμογές για: 
    Αποσβέσεις 811.496,84  

 
693.909,91  

 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 136.658,63  
 

16.538,91  
 Χρηματοοικονομικά έξοδα 170.082,67  

 
176.320,23  

 Ζημίες από πώληση παγίων 36.738,49  
 

0,03  
 Μείον προσαρμογές για: 

    Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0,00  
 

(10.600,00) 
 Χρηματοοικονομικά έσοδα (59.675,53) 

 
(28.303,41) 

 Κέρδη από πώληση παγίων (41.457,47) 
 

(3.800,00) 
 Πλέον μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης: 

    Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων (644.349,60) 
 

(687.780,45) 
 Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων (1.758.188,55) 

 
(353.262,29) 

 (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων) (775.117,04) 
 

649.626,92  
 Μείον: 

    Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα πληρωθέντα (170.450,35) 
 

(176.320,23) 
 Καταβεβλημένοι φόροι (23.229,31) 

 
(47.941,80) 

 Εισροές/(εκροές) από λειτ/κές δραστηριότητες (α) 55.250,99  
 

143.729,09  
   

    Επενδυτικές δραστηριότητες 
    Εισροές από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 47.981,24  

 
9.933,78  

 Τόκοι εισπραχθέντες 59.675,53  
 

28.303,40  
 Μείον: 

    Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων (319.167,79) 
 

(211.466,27) 
 Εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστ/τες (β) (211.511,02) 

 
(173.229,09) 

   
    Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
    Αποπληρωμή δανείων (19.212,55) 

 
(423.230,90) 

 Εισροές από νέες μισθώσεις 80.289,64  
 

109.345,20  
 Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (265.145,68) 

 
(251.913,71) 

 Eισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ) (204.068,59) 
 

(565.799,41) 
   

    Καθαρές εισροές/(εκροές) περιόδου (α+β+γ) (360.328,62) 
 

(595.299,41) 
 Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης 7.204.194,96  

 
6.072.367,57  

 Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης 6.843.866,34  
 

5.477.068,16  
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε €) 
 1/1 -  

30/6/2021 
 1/1 -  

30/6/2020 
 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
    Αποτέλεσμα προ φόρων 1.796.272,22  

 
(229.707,13) 

 Πλέον προσαρμογές για: 
    Αποσβέσεις 743.620,90  

 
640.234,94  

 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 135.288,72  
 

14.555,55  
 Χρηματοοικονομικά έξοδα 163.086,92  

 
171.145,91  

 Ζημίες από πώληση παγίων 24.507,53  
 

0,03  
 Μείον προσαρμογές για: 

    Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0,00  
 

(10.600,00) 
 Χρηματοοικονομικά έσοδα (59.535,75) 

 
(27.853,21) 

 Κέρδη από πώληση παγίων (41.457,47) 
 

(3.800,00) 
 Πλέον μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης: 

    Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων (644.349,60) 
 

(687.769,19) 
 Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων (1.424.693,56) 

 
(431.712,99) 

 (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων) (651.013,16) 
 

532.695,65  
 Μείον: 

    Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα πληρωθέντα (163.086,97) 
 

(171.145,91) 
 Εισροές/(εκροές) από λειτ/κές δραστηριότητες (α) (121.360,22) 

 
(203.956,35) 

   
    Επενδυτικές δραστηριότητες 
    Εισροές από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 57.030,08  

 
5.000,00  

 Τόκοι εισπραχθέντες 59.535,75  
 

27.853,20  
 Μείον: 

    Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων (152.609,89) 
 

(197.503,40) 
 Εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστ/τες (β) (36.044,06) 

 
(164.650,20) 

   
    Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
    Αποπληρωμή δανείων (19.212,55) 

 
(423.230,90) 

 Εισροές από νέες μισθώσεις 0,00  
 

107.189,44  
 Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (213.406,56) 

 
(207.847,01) 

 Eισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ) (232.619,11) 
 

(523.888,47) 
   

    Καθαρές εισροές/(εκροές) περιόδου (α+β+γ) (390.023,39) 
 

(892.495,02) 
 Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης 4.954.631,76  

 
4.362.822,98  

 Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης 4.564.608,37  
 

3.470.327,96  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  & 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «MEDICON 
HELLAS AE» (εφ εξής η «Εταιρία») 

1 Γενικές πληροφορίες 
 

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEDICON 
HELLAS ΑΕ» (εφεξής η “Εταιρία” ή “MEDICON”) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1988 (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και 
ΕΠΕ υπ. αριθμ. 79/18.1.1988) ως Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία η οποία το 1999 μετετράπη σε Ανώνυμη 
Εταιρία.  

Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αρ. 414401000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 16439/06/Β/88/24), η 
δε διάρκειά της βάσει του καταστατικού ορίσθηκε σε 30 έτη από την ημέρα της καταχωρήσεως στο 
Μ.Α.Ε. της αποφάσεως για την παροχή αδείας της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της 
(εγκριτική απόφαση σύστασης 31764/87/14.1.1988).  

Με την από 30.6.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 
αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για τριάντα (30) χρόνια από την ημέρα 
καταχώρησης της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.Μ.Η και την έκδοση της σχετικής εγκριτικής διοικητικής 
αποφάσεως. 

Η έδρα της Εταιρίας είναι στο Δήμο Γέρακα Αττικής. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις και τα γραφεία της 
Εταιρίας στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια στον Γέρακα Αττικής, επί της οδού Μελίτωνα 5-7, ΤΚ. 15344, 
τηλ. 210.6606000 Fax 210.6606137. 

Οι σκοποί της Εταιρίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι: 

 

1. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι: (α) η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και 
εξαγωγή ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων, μικροοργάνων, νοσοκομειακού και 
εργαστηριακού υλικού, αυτομάτων αναλυτών και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και πάσης φύσεως ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων, (β) η 
παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή αναλώσιμου υγειονομικού ή ιατροφαρμακευτικού υλικού, (γ) 
η έρευνα για την ανάπτυξη, η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή πάσης φύσεως ανόργανων ή 
οργανικών πρώτων υλών, χρησιμοποιούμενων στον ευρύτερο χώρο της φαρμακευτικής ή χημικής 
βιομηχανίας, η μεταποίηση, κατεργασία και συσκευασία των πρώτων υλών αυτών, σε οποιεσδήποτε 
φάσεις και στάδια επεξεργασίας, για την παραγωγή τελικού ή/και ημικατεργασμένου προϊόντος, (δ) η 
έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή φαρμάκων, εμβολίων, φαρμακευτικών 
σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων, ρογών, και πάσης φύσεως πρώτων υλών, (ε) η παραγωγή, από 
την ίδια ή τρίτους, εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και εξαγωγή καλλυντικών και 
παραφαρμακευτικών προϊόντων, πάσης φύσεως συσκευών, οργάνων, και υλικού που δύναται να 
χρησιμοποιείται στην σχεδίαση, παραγωγή και εμπορία των προϊόντων αυτών, καθώς και πάσης 
φύσεως συσκευών και μηχανημάτων παραγωγής και προώθησης τους, (στ) η παραγωγή, εισαγωγή, 
εμπορία, εξαγωγή πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή καλλυντικών και 
παραφαρμακευτικών προϊόντων, (ζ) η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή παραφαρμακευτικών 
σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων και πάσης φύσεως πρώτων υλών τους, (η) η σχεδίαση, ανάπτυξη 
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και παραγωγή λογισμικού, ηλεκτρονικών εφαρμογών και συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες και τους σκοπούς της Εταιρείας, (θ) η παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής, που οπωσδήποτε σχετίζεται με τα αντικείμενα παραγωγής 
και εμπορίας της Εταιρείας, (ι) η παραγωγή, διάθεση και εμπορία λογισμικού διαχείρισης εργαστηρίων, 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών 
εγκατάστασης, συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού αυτού και η παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης σε τρίτους στη χρήση του λογισμικού της εταιρείας, (ια) η εισαγωγή, εμπορία, διάθεση, 
με πωλήσεις χονδρικής ή λιανικής ή και με ενοικίαση λογισμικού τρίτων, καθώς και η παροχή 
υπηρεσιών σχεδίασης και προσομείωσης λειτουργίας νοσηλευτικών, εργαστηριακών, βιομηχανικών και 
πάσης φύσεως άλλων εγκαταστάσεων και μονάδων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
διαδικασιών λειτουργίας και η παροχή συναφών υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και 
εκπαίδευσης, (ιβ) η εμπορία, μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσεως, με συμβάσεις ορισμένου ή 
αορίστου χρόνου, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, η πώληση, συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης δια 
μεθόδων ηλεκτρονικού εμπορίου ή/και πωλήσεων δια του διαδικτύου, ή και εξαγωγή των από την 
Εταιρεία παραγομένων ή εμπορευομένων προϊόντων, σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, είτε κατ' αποκοπή, είτε με βάση συμβάσεις προμηθείας διαρκούς χαρακτήρα, καθώς 
και η εν γένει άσκηση κάθε εμπορικής δραστηριότητας και πράξης, με την οποία θα προωθούνται οι 
εταιρικοί σκοποί, (ιγ) η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση διαγνωστικών εργαστηρίων ή και η 
απόκτηση συμμετοχής σε ή και η ανάληψη της διαχείρισης κάθε είδους διαγνωστικών εργαστηρίων, 
είτε με μακροχρόνιες συμβάσεις έργου, είτε με αμοιβή κατά διαγνωστική πράξη και (ιδ) επισκευή και 
ανακατασκευή αναλυτών. 

2. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται: (α) να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων, 
κινητών ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων βιομηχανοστασίων, μονάδων παραγωγής, είτε με αγορά, 
είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, είτε και με συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μισθώσεως, με σκοπό την μονιμότεροι εκμετάλλευση τους, (β) να συμμετέχει σε και 
ενασχολείται με και ακόμη και να χρηματοδοτεί, μερικά ή ολικά, επιστημονικά προγράμματα, έρευνες, 
διεθνή συνέδρια ή διεθνείς πανεπιστημιακές συνεργασίες και έρευνες ερευνητικών ιδρυμάτων, 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που συνδέονται οπωσδήποτε ή μπορούν να υποβοηθήσουν τους 
σκοπούς της Εταιρείας, (γ) να συμμετέχει σε και να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν 
τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή/και να εξαγοράζει εταιρικά μερίδια ή συμμετοχές σε άλλες 
εταιρείες, να ιδρύει μόνη ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις θυγατρικές εταιρείες, (δ) να 
συμμετέχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων ή κοινών 
προγραμμάτων επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, (ε) να συμμετέχει 
σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διεθνείς διαγωνισμούς προμηθείας των παραγομένων ή εμπορευομένων από 
αυτήν προϊόντων, να συνάπτει συμβάσεις προμηθείας των προϊόντων της, (στ) να παρέχει εγγυήσεις ή 
τριτεγγυήσεις ή και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων νομικών προσώπων ή και να εγγυάται 
τη λήψη και αποπληρωμή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που χορηγούνται από τραπεζιτικά ιδρύματα 
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού προς νομικά πρόσωπα στα οποία η Εταιρεία συμμετέχει ως μέτοχος ή 
εταίρος, παρέχουσα κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες, εις όφελος και προς εξυπηρέτηση 
των εταιρικών σκοπών και (ζ) να προσφεύγει στο κοινό, για την κάλυψη κοινού ομολογιακού δανείου 
ή ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών. 

3. Εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή προϊόντων ελέγχου, προστασίας 
και καθαρισμού του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι δυνατό 
να επιτευχθεί με μεθόδους ηλεκτρονικού εμπορίου. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή 
και επισκευής, που οπωσδήποτε σχετίζεται με τα ανωτέρω προϊόντα. 
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4. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων και 
παροχής ιατρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και τις κείμενες 
διατάξεις που διέπουν την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Για την επίτευξη του 
σκοπού της και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών η εταιρεία δύναται ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, α) να αναπτύσσει, 
τελειοποιεί, προωθεί και εφαρμόζει μεθόδους πρόληψης, διάγνωσης, ιατρικής έρευνας και θεραπείας, 
β) να συνεργάζεται με άλλες μονάδες πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας υγείας, ιδιωτικού ή και 
δημόσιου δικαίου καθώς και με ασφαλιστικούς οργανισμούς, γ) να εκτελεί διαγνωστικές εξετάσεις που 
αφορούν τους τομείς Μοριακής, Παθολογίας, Γενετικής, της Κυτταρογενετικής, της Ανοσολογίας, της 
Αναπαραγωγής, της Κυτταρικής Βιολογίας, της Ιστοπαθολογίας και της Βιοπαθολογίας, δ) να εκτελεί 
Μικροβιολογικές, Βιοχημικές, Αιματολογικές, Ορμονολογικές, Ανοσολογικές, γενετικές και 
Ανοσοϊσοχημικές εξετάσεις, ε) να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας και συμβάσεις με νομικά πρόσωπα 
οποιασδήποτε μορφής του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικά Ταμεία, στ) να ιδρύει και να λειτουργεί 
υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ζ) να υπεκμισθώνει μέρος των 
εγκαταστάσεών της σε συνεργαζόμενους ιατρούς ή άλλους συνεργάτες της. 

5. Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ), σύμφωνα με τους 
κανόνες της κείμενης νομοθεσίας, της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ 
84/2000, όπως τροποποιημένο ισχύει, δύναται να προβεί στην ανάπτυξη και τη λειτουργία Ιδιωτικού 
Πολυϊατρείου. Δύναται να διαθέτει και να λειτουργεί Διαγνωστικά Εργαστήρια Απεικονίσεων. Δύναται 
να διαθέτει και να λειτουργεί Διαγνωστικά Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής. Δύναται να διαθέτει και να 
αναπτύσσει Εργαστήρια Γενετικών – Διαγνωστικών αναλύσεων. 

 

Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία είναι η παραγωγή και εμπορία σύνθετων 
αντιδραστηρίων διαγνωστικής και εργαστηρίου.  

Τα αντιδραστήρια είναι αναλώσιμα χημικά προϊόντα, τα οποία περιέχουν οργανικές ενώσεις 
χρησιμεύουν για την ανίχνευση στοιχείων, ο βαθμός συγκέντρωσης των οποίων προσδιορίζει πιθανές 
βλάβες ζώντων οργανισμών και την ανάγκη για λήψη μέτρων. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην 
εμπορία και παραγωγή βιοχημικών, αιματολογικών, ανοσολογικών αντιδραστηρίων τους. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα υγείας και συγκεκριμένα στους κλάδους των ιατρικών 
μηχανημάτων - αντιδραστηρίων. Επίσης δραστηριοποιείται στους τομείς διαγνωστικών εργαστηρίων, 
καλλυντικών και πληροφορικής. Η Εταιρία έχει λάβει από τις αρμόδιες αρχές τις νόμιμες άδειες 
εγκατάστασης και λειτουργίας, που απαιτούνται για την λειτουργία των παραγωγικών, αποθηκευτικών 
και γραφειακών εγκαταστάσεων της στα ιδιόκτητα κτίριά της στο Γέρακα Αττικής (Μελίτωνα 3 – 5 και 
7). 

Η παραγωγή in vitro ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
98/79/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου της 27.10.1998 και του Συμβουλίου της Ευρωπαικής 
Ένωσης, με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίσθηκε το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τον 
σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή in vitro ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και οι διατάξεις 
σχετικά με την πιστοποίηση των κατασκευαστών και των διαγνωστικών in vitro προϊόντων από φορείς 
πιστοποίησης, ούτως ώστε να τίθεται η ευρωπαική σήμανση CE. Η παραπάνω οδηγία έχει 
ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/οικ/3607/892,ΦΕΚ 1060/Β/10-8-2001. Η Εταιρία 
συμμορφώνεται με την παραπάνω νομοθεσία και το σύνολο των προϊόντων της φέρουν τη σήμανση 
συμμόρφωσης CE. 

Η Εταιρία διαθέτει επιπρόσθετα: 
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(α) το με αριθμό 2006V488M/29-12-2006 του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης «ΕΚΕΒΥΛ 
Α.Ε.», θυγατρικής του ΕΟΦ, που ελέγχει την εφαρμογή των προτύπων, από το οποίο προκύπτει ότι 
κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, παραγωγής και εμπορίας διάθεσης των παραγόμενων από την Εταιρεία 
in vitro ιατροτεχνολογικών προίόντων τηρείται το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 
9001:2000. 

(β) το με αριθμό 2006V488M/29-12-2006 του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης «ΕΚΕΒΥΛ 
Α.Ε.», θυγατρικής του ΕΟΦ, που ελέγχει την εφαρμογή των προτύπων, από το οποίο προκύπτει ότι 
κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, παραγωγής και εμπορίας και διάθεσης των παραγόμενων από την 
Εταιρεία in vitro ιατροτεχνολογικών προϊόντων τηρείται το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 
13485:2003. 

(γ) το με αριθμό 061348V488Ν/29-12-2006 του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης «ΕΚΕΒΥΛ 
Α.Ε.», θυγατρικής του ΕΟΦ, που ελέγχει την εφαρμογή των προτύπων, από το οποίο προκύπτει ότι 
τηρούνται οι Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων σύμφωνα με την ΚΥΑ Δυ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 
την 29/9/2021. Βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική σελίδα www.mediconsa.gr. 

Η Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κάτωθι: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 
   ΘΗΤΕΙΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

Σπυρίδων  
Δημοτσάντος 

Πρόεδρος Δ.Σ. &  Διευθ. Σύμβουλος, 
Εκτελεστικό μέλος 

30/06/2021 30/06/2026 

Μαρία - Ελένη 
Δημοτσάντου Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μη εκτελεστικό μέλος 30/06/2021 30/06/2026 

Γεώργιος 
Δημοτσάντος 

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, 
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.                                     30/06/2021 30/06/2026 

Βασίλειος Λουμιώτης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 30/06/2021 30/06/2026 

Ευστράτιος Τσερκέζος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 30/06/2021 30/06/2026 

Σπυριδούλα Κτίστη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 30/06/2021 30/06/2026 

Δημήτριος 
Καπετανάκης 

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 30/06/2021 30/06/2026 

 

 

2 Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις (εφ’ εξής οι  «οικονομικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί 
από τη Διοίκηση με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την 
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες μέσω των 
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αποτελεσμάτων και με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 
σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ») και τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «ΔΛΠ»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. Η περίοδος εφαρμογής κάθε ΔΛΠ/ΔΠΧΑ ορίζεται από 
τους σχετικούς κανονισμούς που εκδίδει η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας και εκτιμά ότι μέχρι στιγμής αυτή δεν θίγει την 
ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Ωστόσο, εάν η πανδημία επηρεάσει τελικά 
σημαντικά το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον, δεν μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα το 
ενδεχόμενο οι συνέπειες της πανδημίας να επηρεάσουν μελλοντικά την Εταιρία. 

Οι Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίασης των 
Οικονομικών Καταστάσεων και λειτουργίας της εταιρίας. Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά.  

Τυχόν διαφορές ανάμεσα σε ποσά των οικονομικών καταστάσεων και τα αντίστοιχα ποσά στις 
Σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η  κατάρτιση των οοικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση  εκτιμήσεων,  αρχών 
και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, την 
αναγνώριση ενδεχόμενων υποχρεώσεων, καθώς και την καταχώριση των εσόδων και εξόδων στις  
οικονομικές καταστάσεις.   

Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 
αρχών της Εταιρείας. 

 

2.1 Βάση ενοποίησης 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι εξής εταιρείες: 

 

Εταιρεία Έδρα Σχέση % Ενοποίηση 

MEDICON HELLAS ΑΕ  ΓΕΡΑΚΑΣ Μητρική   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ  ΓΕΡΑΚΑΣ Θυγατρική 50,98% Ολική 

MEGALAB ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΡΟΔΟΣ Θυγατρική 95,31% Ολική 

MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ Θυγατρική 42,86% Ολική 

MEGALAB A.E. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Θυγατρική 99,25% Ολική 

 

Ο έλεγχος στις εταιρείες όπου η Εταιρία έχει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής εξασφαλίζεται μέσω της 
άσκησης της διοίκησης των θυγατρικών αυτών από την μητρική εταιρία (δεσπόζουσα επιρροή). 
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2.2 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Η εφαρμογή των νέων και αναθεωρημένων προτύπων που τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής από 
την κλειόμενη περίοδο δεν επηρέασε ουσιωδώς τα μεγέθη της Εταιρίας και του Ομίλου. 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021  

«Τροποποιήσεις στα Πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 Αναφορικά με τις 
Μεταρρυθμίσεις του Επιτοκίου Αναφοράς». Επιφέρει τροποποιήσεις στη λογιστική της 
αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39 για την παροχή εξαιρέσεων από τη διακοπή της λογιστικής 
της αντιστάθμισης, λόγω της επίπτωσης από την μεταρρύθμιση του επιτοκίου αναφοράς. Εγκρίθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2019 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2021. Δεν 
είχε εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρεία.  

«Τροποποιήσεις στα Πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 
Αναφορικά με τις Μεταρρυθμίσεις του Επιτοκίου Αναφοράς, Φάση 2». Αντιμετωπίζει θέματα 
που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του επιτοκίου αναφοράς και ειδικότερα από 
την αντικατάσταση ενός βασικού επιτοκίου με ένα άλλο. Εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2020 με ισχύ 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2021. Δεν είχε εφαρμογή στον όμιλο και την 
εταιρεία.  

Covid-19 Σχετικές Μειώσεις Ενοικίων – Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις». 
Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μεταγενέστερα της 
01.06.2020. Επιτρέπει στους μισθωτές να μην χειρίζονται τις μειώσεις ενοικίων που γίνονται ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας του κορονοϊού και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, ως τροποποιήσεις της 
μίσθωσης. Τον Μάρτιο του 2021 επήλθε νέα τροποποίηση με τίτλο «Covid-19 Σχετικές Μειώσεις 
Ενοικίων πέραν της 30.06.2021» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μεταγενέστερα της 
01.4.2021. Η εν λόγω πρόσθετη τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16 παράτεινε την παρεχόμενη από την πρώτη 
τροποποίηση απαλλαγή, για ένα επιπλέον έτος. Δεν είχαν εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρεία.  

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» – Μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής της οριστικής 
απόφασης ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους 
υπηρεσίας». Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda decision) υπό τον 
τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to Periods of 
Service (IAS 19)”) επί της οποίας περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο 
κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων 
παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή 
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού 
Δικαίου»). Συγκεκριμένα, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής παρέχει 
επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των βασικών αρχών και κανόνων του ΔΛΠ 19 
ως προς τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας ανάλογου προγράμματος 
καθορισμένων παροχών με αυτό που ορίζεται στο Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού 
Δικαίου. Οι εν λόγω επεξηγηματικές πληροφορίες διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο 
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εφαρμόζονταν κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και 
κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook (par. 8.6)”, ο Όμιλος 
και η Εταιρεία απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα τη λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα 
αυτό. Η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής θα αντιμετωπισθεί ως μεταβολή 
λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των 
λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη». Ο Όμιλος και η εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης της ως άνω απόφασης στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μεταβολές που θα προκύψουν 
από την ως άνω απόφαση αναμένεται να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από 
τις ετήσιες περιόδους αναφοράς που λήγουν την ή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 01.01.2021  

«Τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 Αναφορικά με την Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως 
Βραχυπρόθεσμων ή Μακροπρόθεσμων». Εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2020 με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2022 και αναδρομική εφαρμογή βάσει του ΔΛΠ 8. Τον 
Ιούλιο του 2020 η εφαρμογή του μετατέθηκε για την 01.01.2023. Δεν αναμένεται να έχει επίπτωση 
στον όμιλο και την εταιρεία.  

Αναφορά στο Πλαίσιο - Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 «Επιχειρηματικές Συνενώσεις». 
Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μεταγενέστερα της 
01.01.2022. Δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στον όμιλο και την εταιρεία.  

Επαχθείς Συμβάσεις – Κόστος Εκπλήρωσης μιας Σύμβασης – Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 
«Προβλέψεις». Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 
μεταγενέστερα της 01.01.2022. Αφορά στα κόστη που λαμβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση 
συμβάσεων, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν είναι επαχθείς. Δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στον όμιλο 
και την εταιρεία.  

Ενσώματα Πάγια – Έσοδα από Πωλήσεις Αγαθών πριν τη Σκοπούμενη Χρήση των Παγίων – 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια». Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή μεταγενέστερα της 01.01.2022. Αφορά στα έσοδα και στο κόστος 
αγαθών, από την πώλησή τους πριν τα ενσώματα πάγια έλθουν σε κατάσταση λειτουργίας βάσει της 
σκοπούμενης χρήσης τους. Τα εν λόγω έσοδα και κόστη αναγνωρίζονται ως έσοδα και έξοδα και όχι σε 
αύξηση του κόστους κτήσης των ενσωμάτων παγίων. Δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στον όμιλο και 
την εταιρεία. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις σε Πρότυπα Περιόδου 2018-2020. Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 με ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μεταγενέστερα της 01.01.2022. Αφορά διάφορες βελτιώσεις 
στα πρότυπα Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α», Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοπιστωτικά μέσα», 
Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις - Επεξηγηματικά Παραδείγματα» και Δ.Λ.Π. 41 «Γεωργία». Δεν αναμένεται να 
έχουν επίπτωση στον όμιλο και την εταιρεία.  

Τροποποιήσεις στο Πρότυπο ΔΠΧA 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια». Εκδόθηκε τον Οκτώβριο 
του 2020 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2023 και περιλαμβάνει 
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εκτεταμένες τροποποιήσεις στο υπάρχον πρότυπο. Τον Ιούλιο του 2020, έγινε ενοποίηση και έκδοση 
ενιαίου προτύπου με όλες τις διορθώσεις του. Δεν έχει εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρεία.  

Ορισμός λογιστικών εκτιμήσεων – Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 8. Εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 
2021 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 01.01.2023 ή μεταγενέστερα. Δεν αναμένεται να 
έχει επίπτωση στον όμιλο και την εταιρεία.  

Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών – Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στην Δήλωση 
Πρακτικής 2. Εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 
01.01.2023 ή μεταγενέστερα. Δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στον όμιλο και την εταιρεία.  

«Αναβαλλόμενος φόρος σχετιζόμενος με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 
προκύπτει από μία ενιαία συναλλαγή – τροποποίηση του ΔΛΠ 12». Εκδόθηκε τον Μάιο του 
2021 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 01.01.2023 ή μεταγενέστερα. Η εν λόγω 
τροποποίηση διευκρινίζει ότι δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος όταν κατά την αρχική 
αναγνώριση μιας συναλλαγής προκύπτει ισόποση φορολογητέα και εκπεστέα προσωρινή διαφορά. 

2.3 Βασικές λογιστικές αρχές 
 

2.3.1 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
Θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την Εταιρία, 
είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε 
µέσω της εξάρτησής της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όμιλος. Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι 
επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την Εταιρία. Η Εταιρία αποκτά και ασκεί έλεγχο 
µέσω των δικαιωμάτων ψήφου και άσκησης της Διοίκησης. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων 
ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά το χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων λαμβάνεται 
υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η Εταιρία ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι 
θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε τη μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία 
που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος 
έλεγχος δεν υφίσταται. 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Το κόστος 
κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών 
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 
επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το 
κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν καταχωρείται ως 
υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους 
στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των 
εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημίες επίσης απαλείφονται, εκτός εάν 
η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές 
αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί 
από τον Όμιλο. 
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2.3.2 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
Συγγενής είναι η οικονομική μονάδα στην οποία η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη 
επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται μέσω της συμμετοχής 
στις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονομικής μονάδας. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στον ισολογισμό στο κόστος, προσαρμοζόμενο στις 
μεταγενέστερες μεταβολές του μεριδίου της εταιρείας στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς και 
λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν απομειώσεις της αξίας μεμονωμένων επενδύσεων. Ζημίες συγγενών 
επιχειρήσεων επιπλέον των δικαιωμάτων της Εταιρίας σε αυτές, δεν καταχωρούνται, στο βαθμό που 
δεν συνιστούν συμβατική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση της Εταιρίας. 

2.3.3 Πληροφόρηση κατά τομέα 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων 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. 

Ως πρωτεύοντα τύπο για την κατά τομέα πληροφόρηση, ο Όμιλος έχει επιλέξει την πληροφόρηση 
κατά επιχειρηματικό τομέα. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα υγείας και συγκεκριμένα στους κλάδους των ιατρικών 
μηχανημάτων-αντιδραστηρίων. Επίσης δραστηριοποιείται στους τομείς καλλυντικών, πληροφορικής και 
διαγνωστικών εργαστηρίων. 

Ως δευτερεύοντα τύπο για την κατά τομέα πληροφόρηση ο Όμιλος έχει επιλέξει την πληροφόρηση 
κατά γεωγραφική κατανομή. Γεωγραφικά, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Ευρωπαική 
Ένωση και σε λοιπές χώρες.  

 

2.3.4 Συναλλαγματικές μετατροπές 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του 
οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρία (λειτουργικό νόμισμα: ευρώ). Οι 
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (νόμισμα αναφοράς). 

Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που 
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

2.3.5 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
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Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων 
μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όμιλο και το κόστος 
τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα όταν αυτές πραγματοποιούνται.  

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  

Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία υπόκειται σε επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. 

Η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων έχει ως ακολούθως: 
 Κτίρια: 40 έτη 
 Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων: από 10 έως 20 έτη 
 Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός: 6,67 έτη 
 Μεταφορικά μέσα: από 5 έως 6,66 έτη 
 Λοιπός εξοπλισμός: 5 έτη 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

Τα παραγωγικά πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους 
και βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής απεικονίζονται στο κόστος, μειωμένα κατά τις τυχόν ζημίες 
απομείωσης. Η απόσβεση αυτών των παγίων, όπως και των υπολοίπων της εταιρείας, αρχίζει όταν τα 
αυτά είναι έτοιμα για χρήση. 

2.3.6 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία 
περιλαμβάνονται η γη, τα κτίρια ή τα μέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέχονται από τον 
ιδιοκτήτη (ή από τον μισθωτή σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης), είτε για να αποκομίζει 
μισθώματα από την εκμίσθωσή τους είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου) ή και 
για τα δύο. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι 
προσαυξημένο με όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή για την απόκτησή τους (π.χ 
συμβολαιογραφικά, μεσιτικά, φόροι μεταβίβασης). Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε 
ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους δηλ. στην τιμή στην οποία το ακίνητο μπορεί να 
ανταλλαχθεί μεταξύ ενήμερων και πρόθυμων μερών σε μία συνήθη εμπορική συναλλαγή. Η εύλογη 
αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζεται ετήσια από ανεξάρτητο, αναγνωρισμένο εκτιμητή. 
Οποιαδήποτε μεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζεται στα αποτελέσματα 
της χρήσεως στην οποία προκύπτει. 

2.3.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε εφαρμογές λογισμικού. Αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως 
μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία είναι από 5 έως 10 έτη, ανάλογα με το είδος του 
λογισμικού. 
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2.3.8 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

Ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για 
την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι 
μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. 

Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία 
προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης 
μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, 
στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 
προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 

Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 
αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό 
αναπροσαρμογής. 

2.3.9 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του 
ενεργητικού για μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο για 
μία άλλη επιχείρηση.  

2.3.9.1 Αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων  
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση 
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η Εταιρία καθίσταται ένα εκ 
των συμβαλλομένων μερών του χρηματοοικονομικού μέσου.  

2.3.9.2 Αρχική επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων 
Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και 
επιμετρώνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΔΠΧΑ 15, ήτοι στην τιμή συναλλαγής τους, τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται 
αρχικά στην εύλογη αξία τους, αυξημένη (ή μειωμένη στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων) με το σχετικό κόστος της συναλλαγής. Τα σχετικά κόστη δεν προστίθενται στην 
περίπτωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού (αφαιρούνται στην περίπτωση των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων) που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η τιμή της 
συναλλαγής, δηλαδή η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη σύμφωνα με τους 
ορισμούς του ΔΠΧΑ 13. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η εύλογη αξία του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης κατά την 
αρχική αναγνώριση, να διαφέρει από την τιμή της συναλλαγής. Στην περίπτωση που μέρος του 
ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη αφορά σε κάποιο άλλο στοιχείο πέραν του 
χρηματοοικονομικού μέσου, η Εταιρία επιμετρά την εύλογη αξία του χρηματοοικονομικού μέσου.  

2.3.9.3 Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
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Οι δύο παράγοντες βάσει των οποίων πραγματοποιείται η ταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρίας σχετικά με τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών 
ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και 
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος αν 
ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες:  

(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο 
στόχος είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού προκειμένου να 
εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους, και  

(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε 
καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων, εάν ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες:  

(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο 
στόχος είναι τόσο η είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών όσο και η πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και  

(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε 
καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων στην περίπτωση που δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις. Η 
Εταιρία μπορεί κατά την αρχική αναγνώριση να προσδιορίσει χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού ως επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εάν αυτό εξαλείφει ή 
μειώνει σημαντικά μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή στην αναγνώριση («λογιστική ανακολουθία»), 
η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε από την επιμέτρηση στοιχείων του ενεργητικού ή 
υποχρεώσεων ή την αναγνώριση των κερδών και ζημιών επί αυτών σε διαφορετικές βάσεις.  

Η Εταιρία μπορεί, κατά την αρχική αναγνώριση, να κάνει μία αμετάκλητη επιλογή να παρουσιάζει στα 
λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μίας επένδυσης σε συμμετοχικό 
τίτλο που δεν διακρατείται προς εμπορία, ούτε αποτελεί ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωριζόμενο από 
τον αγοραστή σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που η Εταιρία εφαρμόσει την ανωτέρω 
επιλογή, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσει στα αποτελέσματα της χρήσης (και όχι στα λοιπά συνολικά 
έσοδα), τα μερίσματα από την επένδυση αυτή.  

2.3.9.4 Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:  
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Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος.  
 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

2.3.9.5 Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων  
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων.  

Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια:  

1. στο επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, 
δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η 
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού, και  

2. εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται 
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου.  

Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού, όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που 
δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ο αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση παραλείπεται.  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα 
και αναταξινομούνται στα αποτελέσματα κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, αυτά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία 
αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου. Η εύλογη αξία των στοιχείων προσδιορίζεται με 
αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά.  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, εκτός από τις ακόλουθες 
εξαιρέσεις:  

1. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

2. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν όταν η μεταβίβαση ενός χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για αποαναγνώριση ή αναγνωρίζεται σύμφωνα 
με την προσέγγιση της συνεχιζόμενης ανάμειξης στη διαχείριση του μεταβιβαζόμενου στοιχείου του 
ενεργητικού.  

3. συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης.  

4. δεσμεύσεις παροχής δανείου με επιτόκιο χαμηλότερο από το τρέχον επιτόκιο της αγοράς.  

5. το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που αναγνωρίζεται από έναν αγοραστή σε μία συνένωση επιχειρήσεων 
για την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 3.  

Τα κέρδη και οι ζημιές από την μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
που έχουν ταξινομηθεί στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται στα 
αποτελέσματα της χρήσης, με την εξαίρεση των υποχρεώσεων που αποτελούν τμήμα μίας σχέσης 
αντιστάθμισης και της μεταβολής στην εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που 
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αποδίδεται σε μεταβολή του πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης, η οποία παρουσιάζεται στα λοιπά 
συνολικά έσοδα.  

2.3.9.6 Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων  
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ή όταν η 
Εταιρία μεταβιβάσει το στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας επί 
αυτού.  

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνο όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, 
ακυρώνεται ή εκπνέει. Συνεπώς, μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) εξαλείφεται, όταν 
ο οφειλέτης είτε απαλλάσσεται της υποχρέωσης (ή μέρους αυτής) εξοφλώντας τον πιστωτή είτε 
απαλλάσσεται νομίμως από την πρωταρχική ευθύνη της υποχρέωσης (είτε μέσω νομικής διαδικασίας 
είτε από τον πιστωτή).  

2.3.9.7 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού  
Η Εταιρία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων.  

Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός 
κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε 
συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να 
συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε 
λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις.  

Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:  

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί 
σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την 
ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1),  

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά 
μετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και  

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης 
κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3).  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο 
Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας 
ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.  

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών 
και των ταμειακών ροών που η Εταιρία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας 
μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 

2.3.10  Αποθέματα 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. 
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Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου, η οποία ακολουθείται 
παγίως. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των 
άμεσων υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. 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, αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου 
συντρέχει περίπτωση. 

2.3.11  Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα διαθεσίμων 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της εταιρείας καθώς και τραπεζικές καταθέσεις 
όψεως και βραχυπρόθεσμες, μέχρι τρεις μήνες, επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού 
ρίσκου. 

2.3.12  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς 
πώληση 

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα άυλα 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 “κρατούμενων προς πώληση” περιουσιακών 
στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης. 

2.3.13  Μετοχικό Κεφάλαιο 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του 
αναλογούντος φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία 
σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος 
κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, 
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων μέχρι 
οι ίδιες μετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος ή ζημία από πώληση ιδίων 
μετοχών καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά έξοδα & φόρους εμφανίζεται ως αποθεματικό στα 
ίδια κεφάλαια. Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και 
των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

2.3.14  Δανεισμός 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την 
χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

2.3.15  Μισθώσεις 
Τον Ιανουάριο του 2016 το IASB εξέδωσε το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», το οποίο 
αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και τις σχετικές διερμηνείες. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει τις αρχές για την 
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αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων και για τα δύο μέρη ενός 
συμβολαίου, δηλ. τον πελάτη / μισθωτή και τον προμηθευτή / εκμισθωτή. Εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η εφαρμογή νωρίτερα 
επιτρέπεται, εάν έχει εφαρμοστεί το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». 

Αναφορικά με τον μισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 καταργεί την ταξινόμηση των μισθώσεων ως λειτουργικές ή 
χρηματοδοτικές, όπως απαιτούνταν από το ΔΛΠ 17 και αντ’ αυτού εισάγει ένα ενιαίο λογιστικό 
μοντέλο για τον μισθωτή. Εφαρμόζοντας αυτό το μοντέλο, ο μισθωτής απαιτείται να αναγνωρίσει:  
α) στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις για όλες τις μισθώσεις, με διάρκεια μεγαλύτερη των 
δώδεκα μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας, και  
β) αποσβέσεις από μισθωμένα στοιχεία του ενεργητικού ξεχωριστά στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
από τους τόκους για υποχρεώσεις από μισθώσεις. 

Αναφορικά με τον εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ουσιαστικά διατηρεί τους λογιστικούς χειρισμούς που 
προβλέπονταν στο ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις του ως 
λειτουργικές ή χρηματοδοτικές και να λογιστικοποιεί αυτούς τους δύο τύπους μισθώσεων διαφορετικά. 

Το νέο λογιστικό Πρότυπο επηρέασε το λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων της Εταιρείας 
ως μισθωτή. Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 από την 1/1/2019, εφαρμόζοντας την απλοποιημένη 
μέθοδο μετάβασης (modified retrospective approach), χωρίς επαναδιατύπωση των συγκριτικών ποσών 
για τα προηγούμενα έτη. 

Με βάση το προηγούμενο πρότυπο (ΔΛΠ 17) η Εταιρεία (ως μισθωτής), ταξινομούσε τις μισθώσεις της 
ως λειτουργικές, καθώς πληρούσαν τα σχετικά κριτήρια του ΔΛΠ 17. 

Μετά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 την 1/1/2019:  
Η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεις μισθώσεων για 
τις μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές, εκτός των εξαιρέσεων του 
Προτύπου, αναφορικά με τα συμβόλαια μίσθωσης με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των δώδεκα 
μηνών κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου. Η Εταιρεία εφάρμοσε την 
απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης, βάσει της οποίας αναγνώρισε:  
α) υποχρεώσεις μισθώσεων, οι οποίες επιμετρήθηκαν ως η παρούσα αξία μέσω της προεξόφλησης των 
μελλοντικών μισθωμάτων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing rate), που ίσχυε 
κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου, και  
β) δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία αναγνωρίστηκαν σε ποσό που ισούται με 
τις αντίστοιχες υποχρεώσεις μίσθωσης.  
Για τις μισθώσεις στις οποίες προβλέπονται δικαιώματα της Εταιρείας για επέκταση της μίσθωσης ή 
λύσης της μίσθωσης, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της Διοίκησης για το αν υπάρχει βεβαιότητα ότι τα 
δικαιώματα θα εξασκηθούν ή όχι με βάση την προγενέστερη εμπειρία και το επιχειρηματικό πλάνο. 

2.3.16  Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία με 
εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Υπολογίζεται με τη χρήση του φορολογικού συντελεστή 
που είναι γνωστό κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ότι θα έχει εφαρμογή στο χρόνο που οι 
προσωρινές διαφορές θα ανακτηθούν. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία εκτιμάται 
ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 
δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

2.3.17  Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευμένες. 

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 δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 
περίοδο που αφορά. 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό 
υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν 
καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης 
πιστωτικής μονάδας (Projected Unit Credit Method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από μεταβολές 
στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο που 
προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η Εταιρεία, είτε τερματίζει την 
απασχόληση εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση εργαζομένων να δεχθούν 
προσφορά παροχών από την Εταιρεία σε αντάλλαγμα του τερματισμού της απασχόλησης τους. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές τερματισμού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την 
προγενέστερη μεταξύ των ακόλουθων ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν δύναται 
πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών και β) όταν η οικονομική οντότητα 
αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή 
παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 
μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 

2.3.18  Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως 
αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος, και αφ’ ενός πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή για 
το διακανονισμό της υποχρέωσης αυτής, αφ’ ετέρου η εκροή αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
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2.3.19  Κρατικές επιχορηγήσεις για ενσώματα πάγια 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο 
μακροπρόθεσμο παθητικό ως αναβαλλόμενα έσοδα και μεταφέρονται στα αποτελέσματα σύμφωνα με 
την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

2.3.20  Αναγνώριση εσόδων 
 Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με 
πελάτες, η Εταιρία εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», το οποίο καθιέρωσε 
ένα υπόδειγμα αποτελούμενο από τα ακόλουθα στάδια:  
Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.  
Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης.  
Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.  
Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης.  
 Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται.  

Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρία αναμένει 
να έχει δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν 
πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (π.χ. φόρος προστιθέμενης 
αξίας και λοιποί φόροι επί των πωλήσεων).  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν 
πελάτη) είτε με την πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση 
υπηρεσιών σε έναν πελάτη).  

Η Εταιρία αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες 
(προπληρωμές) τα οποία αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης 
και όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) 
πριν την εκτέλεση των δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των 
υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και 
το έσοδο αναγνωριστεί στα αποτελέσματα.  

Η Εταιρία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ όρων δικαίωμα να λάβει το 
τίμημα για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη. Αντίστοιχα, 
αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις 
εκτέλεσης πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα 
αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρίας για την έκδοση 
τιμολογίου.  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο είναι 
το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη 
διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο 
διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της 
υποχρέωσης.  

Τα έσοδα από τα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από 
τους μετόχους. 

2.3.21  Διανομή μερισμάτων 
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Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

2.3.22  Κέρδη ανά μετοχή 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους με το μέσο 
σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσης. 

2.3.23  Διακοπείσες εκμεταλλεύσεις 
Μία διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί συστατικό μέρος μιας οντότητας που έχει είτε διατεθεί είτε 
καταταχθεί ως κατεχόμενη προς πώληση και αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό μεγάλο τμήμα 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή γεωγραφική περιοχή εκμεταλλεύσεων, είναι μέρος ενός ενιαίου, 
συντονισμένου προγράμματος διάθεσης ενός μεγάλου τμήματος δραστηριοτήτων ή μιας γεωγραφικής 
περιοχής εκμεταλλεύσεων ή είναι θυγατρική που αποκτήθηκε αποκλειστικά με προοπτική να 
επαναπωληθεί. Ο Όμιλος γνωστοποιεί σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά 
Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες που ορίζονται από το πρότυπο. 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα για εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς και 
επενδυτικούς σκοπούς. Η χρησιμοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων από τον Όμιλο επηρεάζει 
ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική του κατάσταση, την κερδοφορία του και τις ταμειακές του ροές.  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των χρηματοοικονομικών 
μέσων που διαθέτει ο Όμιλος καθώς και των λογαριασμών της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στους 
οποίους αναγνωρίζονται τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα. 

Κατηγορίες χρηματ/κών μέσων 30/06/2021 
 

30/06/2020 
 Κυκλοφορούν ενεργητικό 

    Εμπορικές απαιτήσεις 8.138.417,31  
 

7.121.635,72  
 Ταμειακά διαθ/μα & ισοδύναμα 6.843.866,34  

 
5.477.068,16  

 Επενδύσεις διαθ/μες προς πώληση 0,00  
 

0,00  
 Σύν. χρηματ/κών περ. στοιχείων 14.982.283,65  

 
12.598.703,88  

 30/06/2021 
    Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    Μακροπρόθεσμα δάνεια 11.565.445,60  

 
13.241.933,24  

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    Βραχυπρόθεσμα δάνεια 1.547.534,37  

 
974.153,96  

 Προμηθευτές & λ/υποχρεώσεις 1.566.322,67  
 

1.590.290,36  
 Σύνολο χρημ/κών υποχρεώσεων 14.679.302,64  

 
15.806.377,56  

  

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης, δεδομένου ότι ο ως άνω πίνακας δεν περιλαμβάνει: 
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 Τις απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων 
χρηματοοικονομικών στοιχείων.  

 Τις προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, 
επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού, αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή 
υπηρεσιών. 

 Τις προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για μελλοντική πώληση υπηρεσιών. 

 Τα προπληρωθέντα έξοδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις 
για λήψη ή παράδοση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

 Τις απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 

3.2 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και 
ο κίνδυνος αγοράς που προέρχεται από τις διακυμάνσεις σε επιτόκια δανεισμού και στις τιμές αγοράς. 

Οι κίνδυνοι αυτοί υφίστανται διαχρονικά στις δραστηριότητες του Ομίλου. Το πρόγραμμα διαχείρισης 
του κινδύνου από τη Διοίκηση έχει στόχο την ελαχιστοποίηση - κατά το μέτρο που αυτό είναι δυνατό - 
των δυσμενών επιπτώσεων από τις ανωτέρω διακυμάνσεις. 

3.2.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών του Ομίλου γίνονται με το νόμισμα του κύριου 
οικονομικού περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας), το οποίο είναι το ΕΥΡΩ. Μικρό μέρος των αγορών 
της Εταιρίας διενεργήθηκε σε νομίσματα εκτός της ζώνης Ευρώ με συνέπεια να υφίσταται 
συναλλαγματικός κίνδυνος, λόγω ενδεχόμενης μεταβολής της ισοτιμίας των ξένων νομισμάτων έναντι 
του Ευρώ, τον οποίο όμως η Διοίκηση εκτιμά ως περιωρισμένο. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται 
σημαντικός κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των 
χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις 
εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος. Παρά ταύτα, η Διοίκηση παρακολουθεί 
συστηματικά τους συναλλαγματικούς κινδυνους και αξιολογεί την ανάγκη λήψης προσθέτων μέτρων. 

3.2.2 Κίνδυνος επιτοκίου 
Η έκθεση σε κίνδυνο από διακυμάνσεις επιτοκίων για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρακολουθείται 
σε προϋπολογιστική βάση. Η χρηματοδότηση του Ομίλου έχει διαμορφωθεί με συνδυασμό 
κυμαινόμενων επιτοκίων. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των χρηματοδοτήσεων και το συνδυασμό 
επιτοκίων λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες. Παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον βαθμό έκθεσης του 
Ομίλου στον κίνδυνο επιτοκίων: 

Χρηματ/κά μέσα την 30/06/2021 μεταβλητού 
επιτοκίου 

σταθερού 
επιτοκίου 

άτοκα Σύνολο 

Χρημ/κά περιουσ. στοιχεία     
Εμπορικές απαιτήσεις   8.138.417,31 8.138.417,31 
Ταμειακά διαθ/μα & ισοδύναμα 6.843.866,34   6.843.866,34 
Σύνολα 6.843.866,34 0,00 8.138.417,31 14.982.283,65 

_     
Χρημ/κές υποχρεώσεις μεταβλητού 

επιτοκίου 
σταθερού 
επιτοκίου 

άτοκα Σύνολο 
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Χρηματ/κά μέσα την 30/06/2021 μεταβλητού 
επιτοκίου 

σταθερού 
επιτοκίου 

άτοκα Σύνολο 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 11.565.445,60   11.565.445,60 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 1.547.534,37   1.547.534,37 
Προμηθευτές & λ/υποχρ.   1.566.322,67 1.566.322,67 
Σύνολα 13.112.979,97 0,00 1.566.322,67 14.679.302,64 

_     
Υπόλοιπο έκθεσης σε κίνδυνο 13.112.979,97    
_     
Χρηματ/κά μέσα την 30/06/2020 μεταβλητού 

επιτοκίου 
σταθερού 
επιτοκίου 

άτοκα Σύνολο 

Χρημ/κά περιουσ. στοιχεία     
Εμπορικές απαιτήσεις   7.121.635,72 7.121.635,72 
Ταμειακά διαθ/μα & ισοδύναμα 5.477.068,16   5.477.068,16 
Σύνολα 5.477.068,16 0,00 7.121.635,72 12.598.703,88 

_     
Χρημ/κές υποχρεώσεις μεταβλητού 

επιτοκίου 
σταθερού 
επιτοκίου 

άτοκα Σύνολο 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 13.241.933,24   13.241.933,24 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 974.153,96   974.153,96 
Προμηθευτές & λ/υποχρ.   1.590.290,36 1.590.290,36 
Σύνολα 14.216.087,20 0,00 1.590.290,36 15.806.377,56 

30/06/2021 _    
Υπόλοιπο έκθεσης σε κίνδυνο 14.216.087,20    

 

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης για τους λόγους που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. 

Όπως φαίνεται και παραπάνω, ο Όμιλος ήταν εκτεθειμένος κατά την ημερομηνία ισολογισμού στις 
μεταβολές της αγοράς των επιτοκίων, μέσω κυρίως των δανειακών του υποχρεώσεων οι οποίες 
υπόκεινται σε μεταβλητά επιτόκια (κυρίως επί του Euribor).  

Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων σε μία 
λογική μεταβολή των επιτοκίων της τάξης του +/- 1,5 %. Αυτές οι μεταβολές θεωρούνται λογικές, 
καθώς βασίζονται σε τρέχουσες συνθήκες (μεταβολή του επιτοκίου της ΕΚΤ). 

 
Σημ. 30/06/2021 

 
30/06/2020 

 Αποτέλεσμα μετά φόρων +/- 
 

196.694,70  
 

213.241,31  
 Ίδια κεφάλαια +/- 

 
196.694,70  

 
213.241,31  

  

3.2.3 Πιστωτικός κίνδυνος 
Οι παρεχόμενες από τον Όμιλο πιστώσεις σχεδόν στο σύνολό τους παρέχονται προς το Δημόσιο ή 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Νοσοκομεία - Ασφαλιστικά Ταμεία), οι πληρωμές των οποίων εν 
γένει καθυστερούν. Τα δημοσιονομικά προβλήματα και η οικονομική ύφεση στην οποία έχει περιέλθει 
η ελληνική οικονομία έχει οδηγήσει στον περιορισμό των δαπανόμενων για την υγεία κονδυλίων και 
των εν γένει επιχορηγήσεων των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
με άμεση συνέπεια τον περιορισμό της ρευστότητάς τους.  

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση 
των επισφαλειών. Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων, διενεργούνται σχετικές 
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προβλέψεις απομειώσεων. Παράλληλα, οι εταιρείες του Ομίλου επιδιώκουν με κάθε μέσο, εξώδικο ή 
δικαστικό, την είσπραξη των απαιτήσεών τους που βρίσονται σε καθυστέρηση. Η καθυστερημένη 
είσπραξη ή τυχόν μη είσπραξη τούτων ενέχει κίνδυνο εμφάνισης ζημιών.  

Παράλληλα, ο Όμιλος εμφανίζει τις απαιτήσεις του στις οικονομικές καταστάσεις προεξοφλημένες με 
το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε στη ανάλογη διαδικασία των ομολόγων. Το σχετικό 
χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης. 

Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η εταιρεία δεν 
εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών του Ομίλου καθώς και οι συνθήκες της παροχής των 
πιστώσεων (ύψος παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση. 

Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός 
κίνδυνος ο οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη απομείωσης ή από άλλη εξασφάλιση. 

Παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον μέγιστο βαθμό έκθεσης του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Εμπορικές απαιτήσεις 8.138.417,31  
 

5.581.564,74  
 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.843.866,34  

 
7.204.194,96  

 
 

14.982.283,65  
 

12.785.759,70  
  

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης, δεδομένου ότι ο ως άνω πίνακας δεν περιλαμβάνει τις προκαταβολές για 
αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών. 

3.2.4 Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά τη δυσκολία μιας επιχείρησης στην εκπλήρωση δεσμεύσεων που 
συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις που πρέπει να διακανονισθούν σε μετρητά ή 
με την παράδοση άλλου χρηματοοικονομικού μέσου. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας καταβάλλοντας προσπάθεια - στο μέτρο του δυνατού 
- να έχει πάντοτε επαρκή ρευστότητα για να καλύπτει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του.  

Λόγω της δύσκολης επικρατούσας οικονομικής κατάστασης, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι υπαρκτός, 
λαμβανομένης υπόψη και της καθυστέρησης είσπραξης των απαιτήσεων από πωλήσεις προς το 
Ελληνικό Δημόσιο.  

Η Εταιρία και ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση μέσω της 
συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματικών 
πληρωμών.  

Στην περίπτωση όμως που η καθυστέρηση των πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο συνεχιστεί 
εκτιμάται ότι η Εταιρία θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στην λειτουργία της.   

Παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει στοιχεία της ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
του Ομίλου: 
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      Ληκτότητα υποχρ. την 30/06/2021 βραχυπρόθεσμες μακροπρόθεσμες 

30/06/2021 
έως  

6 μήνες 
από 6 έως  
12 μήνες 

από 1 έως  
5 έτη 

άνω 
των  

5 ετών Σύνολα 
Μακροπρόθεσμα δάνεια & μισθώσεις 11.565.445,60  0,00  11.565.445,60  
Βραχυπρόθεσμα δάνεια & μισθώσεις 1.547.534,37  1.547.534,37  
Προμηθευτές & λ/υποχρ. 1.566.322,67  1.566.322,67  
Σύνολα 1.566.322,67  1.547.534,37  11.565.445,60  0,00  14.679.302,64  

_ 
Ληκτότητα υποχρ. την 30/06/2020 βραχυπρόθεσμες μακροπρόθεσμες 

_ 
έως  

6 μήνες 
από 6 έως  
12 μήνες 

από 1 έως  
5 έτη 

άνω 
των  

5 ετών Σύνολα 
Μακροπρόθεσμα δάνεια & μισθώσεις 0,00  13.241.933,24  0,00  13.241.933,24  
Βραχυπρόθεσμα δάνεια & μισθώσεις 0,00  974.153,96  974.153,96  
Προμηθευτές & λ/υποχρ. 1.590.290,36  1.590.290,36  
Σύνολα 1.590.290,36  974.153,96  13.241.933,24  0,00  15.806.377,56  

 

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης, δεδομένου ότι ο ως άνω πίνακας δεν περιλαμβάνει τις προκαταβολές από 
πελάτες και από κάθε τρίτο. 

3.2.5 Κίνδυνος Αποθεμάτων – Προμηθευτών. 
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει ενδεχόμενες 
ζημιές από διάφορες αιτίες των αποθεμάτων του (ζημίες από φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ.). 

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση επανεξετάζει περιοδικά την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων 
και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις, ώστε η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους στις οικονομικές 
καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική. Παράλληλα, διενεργούνται περιοδικά καταστροφές των 
τυχόν ληγμένων ή μη εμπορεύσιμων προϊόντων, εμπορευμάτων ή αχρήστων παγίων, που ούτως 
διαγράφονται από τα αποθέματα.  

Τα απεικονιζόμενα στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας 
εκτιμώνται από τη Διοίκηση, με βάση ιστορικά στοιχεία, ως τα ελάχιστα αποθέματα ασφαλείας, ενόψει 
και της ποικιλίας των διατιθέμενων από τον Όμιλο προϊόντων, για την κάλυψη των αναγκών των 
πελατών για ένα (1) ημερολογιακό τετράμηνο κατ΄ανώτατο όριο.  

Η Διοίκηση εκτιμά ότι ο συνεχής έλεγχος και η ορθή διαχείρισή των αποθεμάτων, προκειμένου να 
διατηρούνται στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα, αποτελούν τον μοναδικό τρόπο επιτυχούς αντιμετώπισης 
του κινδύνου. Τα αποθέματα δεν διατρέχουν κινδύνους ταχείας απαξίωσης τους από χρήση εις χρήση. 
Με βάση τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται από τον Όμιλο λαμβάνεται μέριμνα διάθεσης των 
προγενέστερης έναντι των νεώτερης κτήσης αποθεμάτων (έτσι ώστε να αποφεύγεται η λήξη διάρκειας 
ζωής των εξ αυτών ευπαθών). 

3.2.6 Κίνδυνος για την ασφάλεια των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων 
Στις 27 Απριλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκριναν τον 
κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΕΕ) (2016/679) ("κανονισμός για την προστασία 
δεδομένων"). Ο Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει εκτεταμένες υποχρεώσεις για τις 
εταιρείες σε σχέση με διαδικασίες και μηχανισμούς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Σε περιπτώσεις παραβίασης επιτρέπει στις 
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εποπτικές Αρχές να επιβάλλουν πρόστιμα μέχρι 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών του 
Ομίλου (ή 20 εκ. ευρώ, όποιο είναι μεγαλύτερο). Ο Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων 
τέθηκε σε ισχύ πανευρωπαϊκά στις 25 Μαΐου 2018 μετά από μια μεταβατική περίοδο δύο ετών. 

Ο Όμιλος συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί δεδομένα κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του 
και τα προστατεύει με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Παρά τις ενέργειες του Ομίλου 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τυχόν παραβίαση των νόμων ή κανονισμών περί 
προστασίας δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα και θα μπορούσε να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στον Όμιλο, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές. 

Η Διοίκηση του Ομίλου, προκειμένου να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο κίνδυνο έχει ήδη αναπτύξει 
όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να ελεγχθεί ο συγκεκριμένος κίνδυνος. 

3.2.7 Εκτίμηση εύλογης αξίας 
Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση σε ενεργές αγορές 
(χρηματιστήρια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν βρίσκονται υπό 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι και παραδοχές οι οποίες 
βασίζονται στις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

3.2.8 Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων 
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρίας έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από τον Όμιλο 
παντός είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθησή τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της 
Εταιρίας και του Ομίλου.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω εντεταλμένων στελεχών της Γενικής, Οικονομικής και Εμπορικής 
Διεύθυνσης: 

 Θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων που 
συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας του Ομίλου (ιδίως 
τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο).  

 Kαθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου.  

 Mεριμνά ώστε ο Όμιλος να διαθέτει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια και την εν γένει 
διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία του.  

Οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο είναι οι εξής:  

3.2.8.1 Πολιτικές διαχείρισης κινδύνου αγοράς 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η Οικονομική Διεύθυνση διαμορφώνει τις 
διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του 
προκείμενου κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων για το 
σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως: 

 Μεριμνά ώστε να υφίσταται επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα χρηματοδοτικά 
ανοίγματα της εταιρείας. 

 Καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των 
ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών. 
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 Μελετά σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους της εταιρείας την τυχόν ανάγκη απόκτησης μέσων 
αντιστάθμισης κινδύνων, όπως επίσης και την ύπαρξη εναλλακτικών τύπων χρηματοδότησης. 

 Διενεργεί σχετικές αναλύσεις ευαισθησίας και εφαρμόζει προγράμματα προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων. 

3.2.8.2 Πολιτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τις 
διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του 
πιστωτικού κινδύνου, και συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία της Οικονομικής 
και Εμπορικής Διεύθυνσης: 

 Θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. 

 Προβαίνει στο διαχωρισμό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων σε: (α) απαιτήσεις υπό 
καθυστέρηση και (β) επισφαλείς απαιτήσεις (impaired).  

 Ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα, και ενσωματώνει τις 
πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου. 

 Προσδιορίζει τα ποσά των απαιτούμενων απομειώσεων επισφαλών απαιτήσεων. 

 Αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ του Ομίλου.  

 Ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιεί καθώς 
και τη διαδικασία επικαιροποιήσεως αυτών. 

 Εκτιμά, σε συνεργασία με την Εμπορική Διεύθυνση, την πιστοληπτική ικανότητα των 
αντισυμβαλλόμενων πελατών. 

Για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου λαμβάνονται υπ’ όψιν η πιστοληπτική ικανότητα του 
αντισυμβαλλόμενου αλλά και ο τομέας της οικονομίας στον οποίο αυτός δραστηριοποιείται, καθώς και 
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Πολιτική του Ομίλου είναι να συνεργάζεται μόνο με 
αξιόπιστους πελάτες.  

3.2.8.3 Πολιτικές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία κυρίως της Οικονομικής Διεύθυνσης, διαχειρίζεται τις 
ανάγκες ρευστότητάς μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της 
δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθημερινή, 
εβδομαδιαία, μηνιαία βάση). 

3.2.9 Διαχείριση κεφαλαίων 
Η διαχείριση κεφαλαίων αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στον Όμιλο τη δυνατότητα να συνεχίσει τις 
δραστηριότητές του, ώστε να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους 
ενδιαφερόμενους, διατηρώντας παράλληλα μια κεφαλαιουχική δομή που θα ελαχιστοποιεί το κόστος 
κεφαλαίου. 

Τα εργαλεία της διαχείρισης κεφαλαίων είναι η μερισματική πολιτική, η έκδοση ή η επιστροφή 
κεφαλαίου και η αγοραπωλησία στοιχείων του ενεργητικού. 
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Βασικός δείκτης που χρησιμοποιείται κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι ο συντελεστής μόχλευσης, ο 
οποίος υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος 
υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
δάνεια) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που 
εμφανίζονται στον ισολογισμό συν το καθαρό χρέος.  

Ο συντελεστής μόχλευσης του Ομίλου διαμορφώθηκε ως εξής: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Συνολικός δανεισμός 13.112.979,97  14.216.087,20  
Μείον: Χρηματικά Διαθέσιμα (6.843.866,34)  (5.477.068,16)  
Καθαρό χρέος 6.269.113,63  8.739.019,04  

Ίδια κεφάλαια 13.261.081,05  10.787.609,57  
Συνολικά κεφάλαια 19.530.194,68  19.526.628,61  

Συντελεστής μόχλευσης 32,1%   44,8%   
 

Ο συντελεστής μόχλευσης της Εταιρίας διαμορφώθηκε ως εξής: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Συνολικός δανεισμός 12.665.430,38  13.900.571,84  
Μείον: Χρηματικά Διαθέσιμα (4.564.608,37)  (3.470.327,96)  
Καθαρό χρέος 8.100.822,01  10.430.243,88  

Ίδια κεφάλαια 11.609.983,41  9.705.428,88  
Συνολικά κεφάλαια 19.710.805,42  20.135.672,76  

Συντελεστής μόχλευσης 41,1%   51,8%   
 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών 
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. 

Επομένως, παρά την εμπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, είναι 
δυνατό τα παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ των υπολογισμών και παραδοχών που έχει κάνει και των 
πραγματικών αποτελεσμάτων. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση και βασίζονται σε ιστορικά 
δεδομένα, αλλά και εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές 
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες 
έχουν ως εξής: 

Εύλογη αξία και ωφέλιμη ζωή περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων 
παγίων. 
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Απομείωση απαιτήσεων 

Η Εταιρία απομειώνει την αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων όταν υπάρχουν αντικειμενικές 
ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι 
πιθανή. 

Επίδικες υποθέσεις 

Η Εταιρία διενεργεί εκτιμήσεις αναφορικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και προβαίνει σε 
προβλέψεις εάν κρίνει ότι θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων της. Οι εκτιμήσεις κρίνονται σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. Τα 
πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. 

Φόρος εισοδήματος 

Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι 
διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο 
εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους, στη χρήση που ο προσδιορισμός των 
φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 

Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων  

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζουν η Εταιρεία και ο όμιλος απαιτούν την ταξινόμηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, κατά την 
απόκτησή τους, σε διαφορετικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 9. Η ταξινόμηση 
προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών 
ροών τους. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:  

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος,  

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, και  

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων.  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

- Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και  

- Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος. 
 

5 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Οι μεταβολές και τα υπόλοιπα των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσωμάτων παγίων του Ομίλου - ανά 
κατηγορία - για την κλειόμενη και την αμέσως προηγούμενη διαχειριστική χρήση παρατίθενται στον 
ακόλουθο πίνακα. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης παρουσιάζονται σε διακριτές στήλες με 
την ένδειξη «μισθωμένα». 
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Δεν προέκυψαν κατά την κλειόμενη χρήση ενδείξεις ότι η λογιστική αξία των παγίων του Ομίλου είναι 
μη ανακτήσιμη.  
 Οικόπεδα Ορυχεία, 

μεταλλεία, 
φυτείες 

Κτίρια & 
εγκαταστάσεις 

Μηχανoλογικός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Προκαταβολές 
& πάγια υπό 
κατασκευή 

Μισθωμένα 
κτίρια 

Μισθωμένα 
μηχανήματα 

Μισθωμένα 
οχήματα 

Σύνολο: 

Κόστος κτήσης            

Υπόλοιπο 1/1/2020 611.458,12 41.000,00 5.644.462,59 7.397.926,03 217.913,64 2.255.724,20 356.281,70 447.562,37 1.147.276,70 503.394,72 18.623.000,07 

Αγορές/Προσθήκες  267,70 4.744,00 43.907,41  52.044,56  2.155,76 107.189,44  210.308,87 

Πωλήσεις/Διαγραφές    (0,10) (19.960,00) (11.600,00)  (4.933,78)   (36.493,88) 

Μεταφορές    498.270,87  12.149,73 (356.281,70)    154.138,90 

Υπόλοιπο 30/6/2020 611.458,12 41.267,70 5.649.206,59 7.940.104,21 197.953,64 2.308.318,49 0,00 444.784,35 1.254.466,14 503.394,72 18.950.953,96 

Σωρ/νες 
αποσβέσεις 

           

Υπόλοιπο 1/1/2020 0,00 0,00 (3.212.573,77) (4.828.052,84) (153.942,42) (2.087.970,66) 0,00 (94.025,71) (212.168,43) (280.933,43) (10.869.667,26) 

Αποσβέσεις 
περιόδου 

  (96.374,21) (295.605,63) (8.567,74) (36.424,41)  (40.076,08) (178.322,71) (33.939,48) (689.310,26) 

Πωλήσεις/διαγραφές    0,09 19.959,98 10.400,00     30.360,07 

Υπόλοιπο 30/6/2020 0,00 0,00 (3.308.947,98) (5.123.658,38) (142.550,18) (2.113.995,07) 0,00 (134.101,79) (390.491,14) (314.872,91) (11.528.617,45) 

             

Αναπόσβεστο 
30/6/2020 

611.458,12 41.267,70 2.340.258,61 2.816.445,83 55.403,46 194.323,42 0,00 310.682,56 863.975,00 188.521,81 7.422.336,51 

             

Κόστος κτήσης            

Υπόλοιπο 1/1/2021 611.458,12 41.267,70 5.763.249,99 7.836.284,45 189.149,53 2.339.410,62 0,00 588.906,31 1.147.276,70 524.315,84 19.041.319,26 

Αγορές/Προσθήκες   67.068,84 68.179,87  97.097,44  80.289,64   312.635,79 

Πωλήσεις/Διαγραφές    (155.668,46) (53.944,65) (50.042,31)  (12.230,96)   (271.886,38) 

Μεταφορές    286.851,60  11.996,05     298.847,65 

Υπόλοιπο 30/6/2021 611.458,12 41.267,70 5.830.318,83 8.035.647,46 135.204,88 2.398.461,80 0,00 656.964,99 1.147.276,70 524.315,84 19.380.916,32 

Σωρ/νες 
αποσβέσεις 

           

Υπόλοιπο 1/1/2021 0,00 0,00 (3.402.386,94) (4.511.869,99) (140.313,80) (2.073.203,23) 0,00 (175.450,36) (565.327,04) (350.919,23) (11.219.470,59) 

Αποσβέσεις 
περιόδου 

  (101.659,17) (385.757,11) (1.505,71) (54.429,06)  (51.229,83) (174.840,48) (36.346,65) (805.768,01) 

Πωλήσεις/διαγραφές    155.668,46 17.194,55 46.712,27  9.048,84   228.624,12 

Υπόλοιπο 30/6/2021 0,00 0,00 (3.504.046,11) (4.741.958,64) (124.624,96) (2.080.920,02) 0,00 (217.631,35) (740.167,52) (387.265,88) (11.796.614,48) 

             

Αναπόσβεστο 
30/6/2021 

611.458,12 41.267,70 2.326.272,72 3.293.688,82 10.579,92 317.541,78 0,00 439.333,64 407.109,18 137.049,96 7.584.301,84 

             

 

  



ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε. 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021) 

56 

Αντιστοίχως για την Εταιρία: 
 Οικόπεδα Ορυχεία, 

μεταλλεία, 
φυτείες 

Κτίρια & 
εγκαταστάσεις 

Μηχανoλογικός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Προκαταβολές 
& πάγια υπό 
κατασκευή 

Μισθωμένα 
μηχανήματα 

Μισθωμένα 
οχήματα 

Σύνολο: 

Κόστος κτήσης           

Υπόλοιπο 1/1/2020 611.458,12 41.000,00 5.479.482,10 7.320.179,62 209.109,53 2.051.374,08 356.281,70 1.147.276,70 503.394,72 17.719.556,57 

Αγορές/Προσθήκες  267,70 4.744,00 37.707,41  46.437,45  107.189,44  196.346,00 

Πωλήσεις/Διαγραφές    (0,10) (19.960,00) (11.600,00)    (31.560,10) 

Μεταφορές    498.270,87  12.149,73 (356.281,70)   154.138,90 

Υπόλοιπο 30/6/2020 611.458,12 41.267,70 5.484.226,10 7.856.157,80 189.149,53 2.098.361,26 0,00 1.254.466,14 503.394,72 18.038.481,37 

Σωρ/νες 
αποσβέσεις 

          

Υπόλοιπο 1/1/2020 0,00 0,00 (3.157.569,92) (4.804.577,07) (145.138,32) (1.899.384,02) 0,00 (212.168,43) (280.933,43) (10.499.771,19) 

Αποσβέσεις 
περιόδου 

  (92.428,58) (289.693,39) (8.567,74) (32.781,39)  (178.322,71) (33.939,48) (635.733,29) 

Πωλήσεις/διαγραφές    0,09 19.959,98 10.400,00    30.360,07 

Υπόλοιπο 30/6/2020 0,00 0,00 (3.249.998,50) (5.094.270,37) (133.746,08) (1.921.765,41) 0,00 (390.491,14) (314.872,91) (11.105.144,41) 

            

Αναπόσβεστο 
30/6/2020 

611.458,12 41.267,70 2.234.227,60 2.761.887,43 55.403,45 176.595,85 0,00 863.975,00 188.521,81 6.933.336,96 

            

Κόστος κτήσης           

Υπόλοιπο 1/1/2021 611.458,12 41.267,70 5.571.938,10 7.752.338,04 189.149,53 2.127.933,41 0,00 1.147.276,70 524.315,84 17.965.677,44 

Αγορές/Προσθήκες   12.675,00 63.529,87  69.873,02    146.077,89 

Πωλήσεις/Διαγραφές    (155.668,46) (53.944,65) (50.042,31)    (259.655,42) 

Μεταφορές    286.851,60  11.996,05    298.847,65 

Υπόλοιπο 30/6/2021 611.458,12 41.267,70 5.584.613,10 7.947.051,05 135.204,88 2.159.760,17 0,00 1.147.276,70 524.315,84 18.150.947,56 

Σωρ/νες 
αποσβέσεις 

          

Υπόλοιπο 1/1/2021 0,00 0,00 (3.339.393,00) (4.477.557,27) (140.313,80) (1.878.934,07) 0,00 (565.327,04) (350.919,23) (10.752.444,41) 

Αποσβέσεις 
περιόδου 

  (96.492,70) (379.808,85) (1.505,71) (48.995,12)  (174.840,48) (36.346,65) (737.989,51) 

Πωλήσεις/διαγραφές    155.668,46 17.194,55 46.712,27    219.575,28 

Υπόλοιπο 30/6/2021 0,00 0,00 (3.435.885,70) (4.701.697,66) (124.624,96) (1.881.216,92) 0,00 (740.167,52) (387.265,88) (11.270.858,64) 

            

Αναπόσβεστο 
30/6/2021 

611.458,12 41.267,70 2.148.727,40 3.245.353,39 10.579,92 278.543,25 0,00 407.109,18 137.049,96 6.880.088,92 

            

 

   Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ανωτέρω πίνακα που αναφέρονται ως "μισθωμένα" 
αναγνωρίζονται βάσει του ΔΠΧΑ16, είναι δηλαδή "περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης" (right-of-
use assets). Οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τα περιουσιακά αυτά στοιχεία παρατίθενται αναλυτικά 
στη Σημείωση 17. Οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές έναντι των υποχρεώσεων αυτών παρατίθενται 
διακριτά στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Οι λογισθέντες επί των εν λόγω υποχρεώσεων τόκοι 
παρατίθενται στη Σημείωση 28. 
 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν αξίες εφαρμογών λογισμικού (αξία αδειών, αναβαθμίσεις κ.α.). 
Οι μεταβολές και τα υπόλοιπα των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου για την κλειόμενη και 
την αμέσως προηγούμενη διαχειριστική χρήση παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Λογισμικό Σήματα & άδειες Σύνολο: 

Κόστος κτήσης 
   Υπόλοιπο 1/1/2020 424.820,38  619.520,77  1.044.341,15  

Αγορές/Προσθήκες 1.157,40  
 

1.157,40  
Υπόλοιπο 30/6/2020 425.977,78  619.520,77  1.045.498,55  
Σωρ/νες αποσβέσεις 

   Υπόλοιπο 1/1/2020 (420.294,39) (564.739,69) (985.034,08) 
Αποσβέσεις περιόδου (1.328,57) (3.271,08) (4.599,65) 
Υπόλοιπο 30/6/2020 (421.622,96) (568.010,77) (989.633,73) 
  

   Αναπόσβεστο 30/6/2020 4.354,82  51.510,00  55.864,82  
  

   Κόστος κτήσης 
   Υπόλοιπο 1/1/2021 440.609,02  619.520,77  1.060.129,79  

Αγορές/Προσθήκες 6.532,00  
 

6.532,00  
Υπόλοιπο 30/6/2021 447.141,02  619.520,77  1.066.661,79  
Σωρ/νες αποσβέσεις 

   Υπόλοιπο 1/1/2021 (422.949,92) (571.256,40) (994.206,32) 
Αποσβέσεις περιόδου (2.523,66) (3.205,17) (5.728,83) 
Υπόλοιπο 30/6/2021 (425.473,58) (574.461,57) (999.935,15) 
  

   Αναπόσβεστο 30/6/2021 21.667,44  45.059,20  66.726,64  
  

   Αντιστοίχως για την Εταιρία: 

 
Λογισμικό Σήματα & άδειες Σύνολο: 

Κόστος κτήσης 
   Υπόλοιπο 1/1/2020 412.515,41  132.604,08  545.119,49  

Αγορές/Προσθήκες 1.157,40  
 

1.157,40  
Υπόλοιπο 30/6/2020 413.672,81  132.604,08  546.276,89  
Σωρ/νες αποσβέσεις 

   Υπόλοιπο 1/1/2020 (408.309,96) (77.823,51) (486.133,47) 
Αποσβέσεις περιόδου (1.230,57) (3.271,08) (4.501,65) 
Υπόλοιπο 30/6/2020 (409.540,53) (81.094,59) (490.635,12) 
  

   Αναπόσβεστο 30/6/2020 4.132,28  51.509,49  55.641,77  
  

   Κόστος κτήσης 
   Υπόλοιπο 1/1/2021 428.304,05  132.604,08  560.908,13  

Αγορές/Προσθήκες 6.532,00  
 

6.532,00  
Υπόλοιπο 30/6/2021 434.836,05  132.604,08  567.440,13  
Σωρ/νες αποσβέσεις 

   Υπόλοιπο 1/1/2021 (410.849,49) (84.340,22) (495.189,71) 
Αποσβέσεις περιόδου (2.426,22) (3.205,17) (5.631,39) 
Υπόλοιπο 30/6/2021 (413.275,71) (87.545,39) (500.821,10) 
  

   Αναπόσβεστο 30/6/2021 21.560,34  45.058,69  66.619,03  
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7 Συμμετοχές σε θυγατρικές 
Οι μεταβολές στο κονδύλι αυτό έχουν ως κάτωθι 

 

Πληροφορική 
Ελλάδος ΕΠΕ Megalab Ρόδου ΑΕ 

Megalab 
Αιγάλεω ΑΕ Megalab AE Σύνολο: 

  
Υπόλοιπο 31/12/2019 149.760,00  127.488,00  60.000,00  397.000,00  734.248,00  
  
Υπόλοιπο 30/6/2020 149.760,00  127.488,00  60.000,00  397.000,00  734.248,00  

  
Υπόλοιπο 1/1/2021 149.760,00  172.071,00  60.000,00  397.000,00  778.831,00  
  
Υπόλοιπο 30/6/2021 149.760,00  172.071,00  60.000,00  397.000,00  778.831,00  

8 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Καταβληθείσες εγγυήσεις 57.905,80  
 

55.157,84  
 

 
57.905,80  

 
55.157,84  

  

(β) Για την Εταιρεία: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Καταβληθείσες εγγυήσεις 44.917,84  
 

43.747,84  
 

 
44.917,84  

 
43.747,84  

 

 

9 Αποθέματα  
Τα αποθέματα του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Εμπορεύματα 2.488.301,45  
 

2.333.091,66  
 Έτοιμα & ημιτελή προϊόντα 587.536,44  

 
528.189,49  

 Πρώτες ύλες & αναλώσιμα 1.283.863,20  
 

1.152.917,99  
 

 
4.359.701,09  

 
4.014.199,14  

   
    Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων (599.076,03) 

 
(599.076,03) 

 
 

3.760.625,06  
 

3.415.123,11  
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Τα αποθέματα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Εμπορεύματα 2.484.087,14  
 

2.328.877,35  
 Έτοιμα & ημιτελή προϊόντα 587.536,44  

 
528.189,49  

 Πρώτες ύλες & αναλώσιμα 1.283.863,20  
 

1.152.917,99  
 

 
4.355.486,78  

 
4.009.984,83  

   
    Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων (597.447,04) 

 
(597.447,04) 

 
 

3.758.039,74  
 

3.412.537,79  
  

Επί των αποθεμάτων δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη. 

10 Εμπορικές απαιτήσεις 
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρία 

  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

Πελάτες εσωτερικού 1.339.933,09 1.322.131,03 1.473.873,24 1.464.608,18 

Πελάτες εξωτερικού 231.014,78 75.111,12 231.014,78 73.373,62 

Ελληνικό Δημόσιο 439.748,55 517.592,09 439.748,55 517.592,09 

Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις  6.988.002,57 4.526.621,91 6.419.530,09 4.320.388,59 

Λοιποί πελάτες λογ/σμοί επίδικων 
απαιτήσεων 

67.099,42 74.534,78 67.099,42 74.534,78 

Απομείωση για επισφαλείς πελάτες (819.671,84) (819.671,84) (802.945,05) (802.945,05) 

Δεδουλευμένες δαπάνες είσπραξης 
υπολοίπων πελατών 

(151.741,97 -158.787,06 -148.343,88 -156.364,14 

8.094.384,60 5.537.532,03 7.679.977,15 5.491.188,07 

 

 Για τις απαιτήσεις από πελάτες που αφορούν μέρος των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο 
ύψους 1,9 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρία, για τις οποίες εκτιμάται ότι θα καθυστερήσει 
η εξόφλησή τους, έγινε  προεξόφληση με το original effective interest rate το οποίο ανέρχεται σε 
2,75% για τον Όμιλο και την Εταιρία με βάση τον προσδοκώμενο χρόνο είσπραξης. 

 Σε κάθε περίπτωση η εταιρία διεκδικεί δικαστικά τις απαιτήσεις της και μέχρι τώρα έχει δικαιωθεί σε 
όλες τις προσφυγές της, τις οποίες και εισέπραξε εντόκως. 

 

Η μεταβολή στην πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 
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Ο Όμιλος Η Εταιρία 

  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο Απομείωσης επισφαλών 
απαιτήσεων  

819.671,84 717.875,00 802.945,05 708.606,54 

Πλέον : Δαπάνη που επιβάρυνε την 
περίοδο 

0,00 101.796,84 0,00 94.338,51 

Μείον : Διαγραφές Περιόδου  0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο Απομείωσης επισφαλών 
απαιτήσεων  

819.671,84 819.671,84 802.945,05 802.945,05 

 

Η διοίκηση απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου όταν 
υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι η είσπραξη μιας απαίτησης, στο σύνολο ή κατά ένα μέρος, δεν 
είναι πιθανή όπως αναφέρεται στην σημείωση (4) των οικονομικών καταστάσεων. 

Η διοίκηση, για εμπορικές απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, για τις οποίες εκτιμάται ότι θα 
καθυστερήσει η εξόφλησή τους, αξιολογεί τον προβλεπόμενο χρόνο είσπραξής τους και τις προεξοφλεί 
με βάση το original effective interest rate. 

Η διοίκηση αξιολογεί την εκτιμώμενη πρόβλεψη με βάση την μεμονωμένη εξέταση της ικανότητας 
αποπληρωμής του υπολοίπου για κάθε ένα πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη και την παλαιότητα αυτού. Για 
υπόλοιπα πελατών που έχει ακολουθηθεί η νομική οδός λαμβάνεται υπόψη η εκτίμηση του νομικού 
συμβούλου, καθώς και η μέχρι τώρα έκβαση των επίδικων υποθέσεων της εταιρείας και του ομίλου. 

11 Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Γραμμάτια εισπρακτέα 15.373,40  
 

15.373,40  
 Επιταγές εισπρακτέες 25.088,44  

 
25.088,44  

 Επισφαλείς & επίδικες απαιτήσεις 3.570,87  
 

3.570,87  
 Δεσμευμένες καταθέσεις 341.985,97  

 
407.721,34  

 Απαιτήσεις από το δημόσιο 23.621,36  
 

319.919,35  
 Προκαταβολές στο προσωπικό 1.132,76  

 
2.726,25  

 Χρεώστες διάφοροι 338.902,35  
 

719.270,32  
 Απομείωση για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις (141.116,44) 

 
(49.116,44) 

 Προπληρωθέντα έξοδα 1.492,60  
 

43.007,39  
 Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00  

 
16.270,00  

 
 

610.051,31  
 

1.503.830,92  
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(β) Για την Εταιρεία: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Γραμμάτια εισπρακτέα 15.373,40  
 

15.373,40  
 Επιταγές εισπρακτέες 25.088,44  

 
25.088,44  

 Δεσμευμένες καταθέσεις 341.985,97  
 

407.721,34  
 Απαιτήσεις από το δημόσιο 6.147,53  

 
262.416,88  

 Προκαταβολές στο προσωπικό 930,09  
 

2.523,57  
 Χρεώστες διάφοροι 329.644,92  

 
714.688,50  

 Απομείωση για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις (141.116,44) 
 

(49.116,44) 
 Προπληρωθέντα έξοδα 0,00  

 
40.353,74  

 Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00  
 

16.270,00  
 

 
578.053,91  

 
1.435.319,43  

  

Η μείωση του λογ/μου χρεώστες διάφοροι οφείλεται σε προκαταβολή που δόθηκε κατά τη χρήση 2020 
σε προμηθευτή για την επίτευξη καλύτερων όρων συνεργασίας η οποία έχει ήδη καλυφθεί κατά ένα 
μεγάλο μέρος στην τρέχουσα περίοδο. 

Επιπλέον κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης ασκήθηκε αγωγή ύψους 92.000,00 ευρώ σε 
προμηθευτή του εξωτερικού για προκαταβολή που του κατεβλήθη χωρίς να μεταβιβασθεί η κυριότητα 
του παραγγελθέντος παγίου. Για το ποσό αυτό διενεργήθηκε ισόποση απομείωση σε βάρος των 
αποτελεσμάτων της περιόδου. 

Οι εύλογες αξίες των ως άνω κονδυλίων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα λογιστικά υπόλοιπα αυτών. 

 

12 Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
Οι μεταβολές στο κονδύλι αυτό έχουν ως κάτωθι 

 
Μετοχές εισηγμένες 

 
Σύνολο: 

   
    Υπόλοιπο 31/12/2019 1,54  

 
1,54  

   
    Αποτίμηση 0,01  

 
0,01  

 Υπόλοιπο 30/6/2020 1,55  
 

1,55  
   

    Υπόλοιπο 1/1/2021 1,42  
 

1,42  
   

    Αποτίμηση 0,05  
 

0,05  
 Υπόλοιπο 30/6/2021 1,47  

 
1,47  
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13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Μετρητά στα ταμεία 19.019,44  13.886,85  
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 6.824.846,90  7.190.308,11  

 6.843.866,34  7.204.194,96  

 

(β) Για την Εταιρεία: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Μετρητά στα ταμεία 5.951,21  4.222,35  
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 4.558.657,16  4.950.409,41  

 4.564.608,37  4.954.631,76  

 

Τα ταμειακά ισοδύναμα είναι είτε καταθέσεις προθεσμίας, είτε βραχυχρόνιες, υψηλής 
ρευστοποιησιμότητας επενδύσεις, που είναι εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη 
λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές στην αποτίμησή τους κατά το χρόνο της 
ρευστοποίησής τους. 

14 Μετοχικό κεφάλαιο 
 Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς. 

 Το κεφάλαιο διαιρείται σε 4.419.616 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,58 ευρώ έκαστη. 

 Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές κατά την κλειόμενη χρήση. 

 Δεν υπάρχουν πιστοποιητικά συμμετοχής, μετατρέψιμοι τίτλοι, δικαιώματα αγοράς τίτλων, 
δικαιώματα προαίρεσης ή παρόμοιοι τίτλοι και δικαιώματα. 

 Η Εταιρία δεν κατέχει δικές της μετοχές. 

15 Λοιπά αποθεματικά 
Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, η Εταιρία σχηματίζει «τακτικό αποθεματικό» ως 
ποσοστό 5% επί των ετησίων κερδών, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Το 
αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί περαιτέρω. Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει 
να είναι υποχρεωτικός όταν το συσσωρευμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού 
κεφαλαίου. 

Επίσης, στα «λοιπά αποθεματικά» περιλαμβάνονται και «ειδικά» και «έκτακτα», καθώς και 
«αφορολόγητα αποθεματικά» που έχουν προκύψει από υπαγωγή της εταιρίας σε επενδυτικούς νόμους. 
Τα αποθεματικά αυτά εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος εκτός εάν διανεμηθούν στους μετόχους ή 
κεφαλαιοποιηθούν. 

Το ύψος και οι μεταβολές του τακτικού αποθεματικού και των λοιπών αποθεματικών – παρουσιάζεται 
στους ακόλουθους πίνακες. 
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(α) Για τον Όμιλο: 

 
Τακτικό αποθ/κό 

Διαφορές 
ενοποίησης 

Αφορολ/τα 
αποθ/κά 

Αποθ/κά από 
αφορ/τα έσοδα Σύνολο: 

  
Υπόλοιπο 31/12/2019 1.423.652,62  (276.119,56) 4.067.212,89  2.618.958,76  7.833.704,71  
  
Υπόλοιπο 30/6/2020 1.423.652,62  (276.119,56) 4.067.212,89  2.618.958,76  7.833.704,71  
  
Υπόλοιπο 1/1/2021 1.423.652,62  (276.119,56) 4.067.212,89  2.618.958,76  7.833.704,71  
  
Υπόλοιπο 30/6/2021 1.423.652,62  (276.119,56) 4.067.212,89  2.618.958,76  7.833.704,71  

 

(β) Για την Εταιρία: 

 
Τακτικό αποθ/κό Αφορολ/τα αποθ/κά 

Αποθ/κά από 
αφορ/τα έσοδα Σύνολο: 

  
    Υπόλοιπο 31/12/2019 1.405.679,88  4.067.212,89  2.618.958,76  8.091.851,53  

  
    Υπόλοιπο 30/6/2020 1.405.679,88  4.067.212,89  2.618.958,76  8.091.851,53  

  
    Υπόλοιπο 1/1/2021 1.405.679,88  4.067.212,89  2.618.958,76  8.091.851,53  

  
    Υπόλοιπο 30/6/2021 1.405.679,88  4.067.212,89  2.618.958,76  8.091.851,53  

 

16 Δικαιώματα μειοψηφίας 
Ανά ενοποιούμενη εταιρία, τα δικαιώματα μειοψηφίας έχουν αναλυτικά ως εξής: 

Πληροφορική 
Ελλάδος ΕΠΕ Megalab Ρόδου ΑΕ Megalab Αιγάλεω ΑΕ Megalab AE Σύνολο: 

  

Υπόλοιπο 31/12/2019 458.010,50 6.231,71 133.587,53 3.315,88 601.145,62 

  

Αποτελέσματα περιόδου 22.588,67 749,22 6.570,31 436,84 30.345,04 

Υπόλοιπο 30/6/2020 480.599,17 6.980,93 140.157,84 3.752,72 631.490,66 

  

Υπόλοιπο 1/1/2021 495.845,32 8.246,43 153.704,51 4.325,35 662.121,61 

  

Αποτελέσματα περιόδου 18.531,92 2.893,35 55.175,20 1.861,20 78.461,67 

Μεταβολές ποσοστών κ.α. τακτοποιήσεις 180,21 -0,01 180,20 

Υπόλοιπο 30/6/2021 514.557,45 11.139,77 208.879,71 6.186,55 740.763,48 
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17 Δανεισμός - Υποχρεώσεις υποχρεώσεις από μισθώσεις 
Οι δανειακές υποχρεώσεις έχουν ως εξής: 

(α) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου 

 30/6/2021  31/12/2020  

Ομολογιακά δάνεια 7.267.328,65  7.451.229,20  
Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 3.748.151,36  4.105.841,91  
Υποχρεώσεις μισθώσεων πληρωτέες μετά από 1 έως 5 έτη 549.965,59  704.975,97  

 11.565.445,60  12.262.047,08  

 

(β) Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου 

 30/6/2021  31/12/2020  

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 296.730,63  
 

305.593,08  
 Βραχυπρόθεσμο μέρος δανείων 778.344,16  

 
247.103,16  

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 472.459,58  
 

502.305,24  
 

 
1.547.534,37  

 
1.055.001,48  

  

(γ) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας 

 30/6/2021  31/12/2020  

Ομολογιακά δάνεια 7.267.328,65  7.451.229,20  
Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 3.748.151,36  4.105.841,91  
Υποχρεώσεις μισθώσεων πληρωτέες μετά από 1 έως 5 έτη 207.491,29  379.510,06  

 11.222.971,30  11.936.581,17  

 

(δ) Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας 

 30/6/2021  31/12/2020  

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 296.730,63  
 

305.593,08  
 Βραχυπρόθεσμο μέρος δανείων 778.344,16  

 
247.103,16  

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 367.384,29  
 

408.772,08  
 

 
1.442.459,08  

 
961.468,32  

  

Σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις ρύθμισης προβλέπεται ότι με την εμπρόθεσμη 
εξόφληση των δόσεων των δανείων ποσό ύψους 1.124.226,15 ευρώ θα διαγραφεί. 

 

Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις από μισθώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

(ε) Μισθωτικές υποχρεώσεις του Ομίλου: 
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Πίνακας μεταβολών υποχρεώσεων από μισθώσεις 
Υποχρεώσεις Σύνολο: 

   
  Υπόλοιπο 31/12/2019 1.540.019,44  

   
  Αγορές/Προσθήκες 109.345,20  

 Πωλήσεις/Διαγραφές (5.222,74) 
 Τόκος στην υποχρέωση 19.755,13  
 Αποπληρωμή υποχρέωσης (266.446,10) 
 Υπόλοιπο 30/6/2020 1.397.450,93  
   

  Υπόλοιπο 1/1/2021 1.207.281,21  
   

  Αγορές/Προσθήκες 80.289,64  
 Αποπληρωμή υποχρέωσης (265.145,68) 
 Υπόλοιπο 30/6/2021 1.022.425,17  
  

(στ) Μισθωτικές υποχρεώσεις της Εταιρείας: 

Πίνακας μεταβολών υποχρεώσεων από μισθώσεις 

 
Σύνολο: 

   
  Υπόλοιπο 31/12/2019 1.182.593,14  

   
  Αγορές/Προσθήκες 107.189,44  

 Τόκος στην υποχρέωση 16.362,91  
 Αποπληρωμή υποχρέωσης (224.209,92) 
 Υπόλοιπο 30/6/2020 1.081.935,57  
   

  Υπόλοιπο 1/1/2021 788.282,14  
   

  Αποπληρωμή υποχρέωσης (213.406,56) 
 Υπόλοιπο 30/6/2021 574.875,58  
 

 
 

 

18 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις όταν ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται από την ίδια φορολογική αρχή στην ίδια 
φορολογητέα οικονομική μονάδα. 
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Η κίνηση των λογαριασμών αναβαλλόμενης φορολογίας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και της 
αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχει ως ακολούθως: 

 

 

(α) Για τον Όμιλο: 

 

ΑΦ από 
πάγια 

ΑΦ από 
leasing 

ΑΦ από 
αποτιμήσεις 

ΑΦ από 
προβλέψεις 

ΑΦ από 
δεδουλευμένα Σύνολο: 

  
Υπόλοιπο 31/12/2019 213.263,58  6.939,17  (53.523,75) 288.025,94  2.861.057,23  3.315.762,17  
  
Αναγνώριση στο αποτέλεσμα 8.325,44  1.355,36  1.425,34  55.057,23  66.163,37  
Υπόλοιπο 30/6/2020 221.589,02  8.294,53  (53.523,75) 289.451,28  2.916.114,46  3.381.925,54  
  
Υπόλοιπο 1/1/2021 216.948,57  9.490,66  (48.721,80) 354.286,24  2.427.365,34  2.959.369,01  
  
Αναγνώριση στο αποτέλεσμα (3.850,98) (1.391,19) 62,46  (19.698,95) (191.354,45) (216.233,11) 
Υπόλοιπο 30/6/2021 213.097,59  8.099,47  (48.659,34) 334.587,29  2.236.010,89  2.743.135,90  
 

(β) Για την Εταιρεία: 

 

ΑΦ από 
πάγια 

ΑΦ από 
leasing 

ΑΦ από 
αποτιμήσεις 

ΑΦ από 
προβλέψεις 

ΑΦ από 
δεδουλευμένα Σύνολο: 

  
Υπόλοιπο 31/12/2019 203.046,62  6.005,66  4.757,32  280.409,74  2.758.145,03  3.252.364,37  
  
Αναγνώριση στο αποτέλεσμα 8.053,23  1.059,65  949,33  17.286,75  27.348,96  
Υπόλοιπο 30/6/2020 211.099,85  7.065,31  4.757,32  281.359,07  2.775.431,78  3.279.713,33  
  
Υπόλοιπο 1/1/2021 206.947,74  7.904,61  (1.140,65) 321.152,76  2.377.583,84  2.912.448,30  
  
Αναγνώριση στο αποτέλεσμα (4.006,80) (1.146,99) 95,04  (17.239,21) (196.629,73) (218.927,69) 
Υπόλοιπο 30/6/2021 202.940,94  6.757,62  (1.045,61) 303.913,55  2.180.954,11  2.693.520,61  

19 Δαπάνες προσωπικού - Υποχρέωση για παροχές λόγω αφυπηρέτησης 

19.1 Για τον Όμιλο: 
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά 
το τέλος της κλειόμενης και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχει ως εξής: 

 

 30/6/2021  31/12/2020  

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 697.595,67  652.937,04  
 697.595,67  652.937,04  

 

Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχουν 
ως ακολούθως: 



ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε. 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021) 

67 

 
Σύνολο: 

   
  Υπόλοιπο 31/12/2019 653.032,64  

   
  Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 13.428,82  

 Τόκος στην υποχρέωση 3.110,09  
 Υπόλοιπο 30/6/2020 669.571,55  
   

  Υπόλοιπο 1/1/2021 652.937,04  
   

  Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 23.400,40  
 Τόκος στην υποχρέωση 1.617,57  
 Εμπειρικές προσαρμογές 19.640,66  
 Υπόλοιπο 30/6/2021 697.595,67  
  

Τα ποσά που αφορούν την υποχρέωση παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
και έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα χρήσεως έχουν ως εξής: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 23.400,40  
 

13.428,82  
 Τόκος στην υποχρέωση 1.617,57  

 
3.110,09  

 Εμπειρικές προσαρμογές 19.640,66  
 

0,00  
 

 
44.658,63  

 
16.538,91  

  

Οι λοιπές δαπάνες που αφορούν το προσωπικό και έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα χρήσεως 
έχουν ως εξής: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Μισθοί 1.901.889,71  
 

1.847.857,52  
 Hμερομίσθια και ωρομίσθια 33.969,12  

 
34.482,94  

 Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 356.611,33  
 

378.125,49  
 Αποζημιώσεις απολυομένων 1.516,67  

 
2.275,00  

 Λοιπές παροχές προσωπικού 54.413,85  
 

46.400,00  
 

 
2.348.400,68  

 
2.309.140,95  

  

Οι μεταβολές στην υποχρέωση που καταχωρείται στον Ισολογισμό κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 
και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχουν ως ακολούθως: 

 
Σύνολο: 

   
  Υπόλοιπο 31/12/2019 653.032,64  

   
  Ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 16.538,91  
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Υπόλοιπο 30/6/2020 669.571,55  
   

  Υπόλοιπο 1/1/2021 652.937,04  
   

  Ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 25.017,97  
 Εμπειρικές προσαρμογές 19.640,66  
 Υπόλοιπο 30/6/2021 697.595,67  
  

19.2 Για την Εταιρεία: 
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά 
το τέλος της κλειόμενης και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχει ως εξής: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 631.787,98  588.499,26  
 631.787,98  588.499,26  

 

Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχουν 
ως ακολούθως: 

 
Σύνολο: 

   
  Υπόλοιπο 31/12/2019 589.570,13  

   
  Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 11.793,95  

 Τόκος στην υποχρέωση 2.761,60  
 Υπόλοιπο 30/6/2020 604.125,68  
   

  Υπόλοιπο 1/1/2021 588.499,26  
   

  Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 18.052,44  
 Τόκος στην υποχρέωση 1.456,46  
 Εμπειρικές προσαρμογές 23.779,82  
 Υπόλοιπο 30/6/2021 631.787,98  
  

Τα ποσά που αφορούν την υποχρέωση παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
και έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα χρήσεως έχουν ως εξής: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 18.052,44  
 

11.793,95  
 Τόκος στην υποχρέωση 1.456,46  

 
2.761,60  

 Εμπειρικές προσαρμογές 23.779,82  
 

0,00  
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43.288,72  

 
14.555,55  

 Οι λοιπές δαπάνες που αφορούν το προσωπικό και έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα χρήσεως 
έχουν ως εξής: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Μισθοί 1.675.014,17  
 

1.634.661,25  
 Hμερομίσθια και ωρομίσθια 33.969,12  

 
34.482,94  

 Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 303.118,48  
 

325.094,90  
 Αποζημιώσεις απολυομένων 1.516,67  

 
0,00  

 Λοιπές παροχές προσωπικού 52.452,07  
 

44.737,78  
 

 
2.066.070,51  

 
2.038.976,87  

  

Οι μεταβολές στην υποχρέωση που καταχωρείται στον Ισολογισμό κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 
και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχουν ως ακολούθως: 

 
Σύνολο: 

   
  Υπόλοιπο 31/12/2019 589.570,13  

   
  Ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 14.555,55  

 Υπόλοιπο 30/6/2020 604.125,68  
   

  Υπόλοιπο 1/1/2021 588.499,26  
   

  Ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 19.508,90  
 Εμπειρικές προσαρμογές 23.779,82  
 Υπόλοιπο 30/6/2021 631.787,98  
  

Οι αναλογιστικές παραδοχές έχουν ως εξής: 

Ημερ/νια Αποτίμησης Επιτόκιο Προεξόφλησης Πληθωρισμός Αύξηση  Αποδοχών 

30/06/2021 0,50% 1,70% 1,70% 

31/12/2020 0,50% 1,70% 1,70% 

 

Οι παραδοχές αυτές αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση. 

20 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Το στοιχείο αυτό αναλύεται ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Ληφθείσες εγγυήσεις 8,00  
 

0,00  
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Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα 50.000,00  
 

50.000,00  
 

 
50.008,00  

 
50.000,00  

  

(β) Για την Εταιρία: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Ληφθείσες εγγυήσεις 8,00  
 

0,00  
 Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα 50.000,00  

 
50.000,00  

 
 

50.008,00  
 

50.000,00  
  

21 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην 
φόρων) έχει ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Προμηθευτές 1.324.283,16  
 

1.376.282,71  
 Επιταγές πληρωτέες 32.059,06  

 
45.895,92  

 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 137.126,44  
 

262.495,23  
 Προκαταβολές πελατών 182.199,43  

 
247.551,13  

 Μερίσματα πληρωτέα 23.015,93  
 

23.015,93  
 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 28,06  

 
123,63  

 Πιστωτές διάφοροι 186.936,46  
 

329.200,91  
 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 0,00  

 
15.024,87  

 Έσοδα επομένων χρήσεων 0,00  
 

60,00  
 Εκπτώσεις πωλήσεων υπό τακτοποίηση 312.000,00  

 
255.000,00  

 Ενδιάμεσες προϋπολογισμένες δαπάνες 215.000,00  
 

0,00  
 

 
2.412.648,54  

 
2.554.650,33  

  

(β) Για την Εταιρία: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Προμηθευτές 1.284.847,67  
 

1.352.528,83  
 Επιταγές πληρωτέες 32.059,06  

 
45.895,92  

 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 74.979,48  
 

190.562,03  
 Προκαταβολές πελατών 159.774,35  

 
236.851,08  

 Μερίσματα πληρωτέα 23.015,93  
 

23.015,93  
 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 0,00  

 
123,57  

 Πιστωτές διάφοροι 112.907,27  
 

151.007,03  
 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 0,00  

 
15.024,87  

 Εκπτώσεις πωλήσεων υπό τακτοποίηση 65.000,00  
 

50.000,00  
 Ενδιάμεσες προϋπολογισμένες δαπάνες 215.000,00  

 
0,00  

 
 

1.967.583,76  
 

2.065.009,26  
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Οι εύλογες αξίες των ως άνω κονδυλίων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα λογιστικά υπόλοιπα αυτών. 

 

22 Υποχρεώσεις από φόρους 
Η ανάλυση των φόρων πληρωτέων έχει ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Φόρος προστιθέμενης αξίας 7.709,19  
 

57.603,18  
 Φόροι περιουσίας 91.562,42  

 
188.160,35  

 Λοιποί φόροι & τέλη 0,00  
 

10.375,97  
 Τρέχων φόρος εισοδήματος 127.414,12  

 
42.458,55  

 
 

226.685,73  
 

298.598,05  
  

(β) Για την Εταιρία: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Φόρος προστιθέμενης αξίας 0,00  
 

37.782,00  
 Φόροι περιουσίας 78.370,03  

 
175.195,87  

 Λοιποί φόροι & τέλη 0,00  
 

9.885,02  
 Τρέχων φόρος εισοδήματος 41.494,48  

 
0,00  

 
 

119.864,51  
 

222.862,89  
 

23 Κύκλος εργασιών 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει ως εξής 

(α) Για τον Όμιλο: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 4.110.114,64  
 

2.905.242,90  
 Πωλήσεις προϊόντων 3.360.997,10  

 
2.449.246,49  

 Παροχή υπηρεσιών 2.250.437,75  
 

988.960,08  
 

 
9.721.549,49  

 
6.343.449,47  

  

(β) Για την Εταιρία: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 4.196.891,70  
 

2.923.340,89  
 Πωλήσεις προϊόντων 3.360.997,10  

 
2.449.246,49  

 Παροχή υπηρεσιών 943.663,22  
 

252.839,18  
 

 
8.501.552,02  

 
5.625.426,56  
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24 Λοιπά συνήθη έσοδα 
Τα λοιπά συνήθη έσοδα (λοιπά λειτουργικά έσοδα) αναλύονται ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Εισπραττόμενα έξοδα 16.687,36  
 

10.075,96  
 Ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις 51.787,66  

 
2.736,79  

 Έσοδα από ενοίκια 3.000,00  
 

3.240,42  
 Έσοδα από προβλέψεις 0,00  

 
10.600,00  

 Κέρδη από πώληση παγίων 41.457,47  
 

3.800,00  
 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 3.550,24  

 
567,26  

 Άλλα λειτουργικά έσοδα 31.722,41  
 

16.646,04  
 

 
148.205,14  

 
47.666,47  

  

(β) Για την Εταιρία: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Εισπραττόμενα έξοδα 16.687,36  
 

10.075,96  
 Ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις 51.787,66  

 
0,00  

 Έσοδα από ενοίκια 10.528,68  
 

10.577,10  
 Έσοδα από προβλέψεις 0,00  

 
10.600,00  

 Κέρδη από πώληση παγίων 41.457,47  
 

3.800,00  
 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 3.550,24  

 
567,26  

 Άλλα λειτουργικά έσοδα 22.533,57  
 

16.356,24  
 

 
146.544,98  

 
51.976,56  

 

25 Λειτουργικές δαπάνες & Κόστος Πωλήσεων 

25.1 Κόστος Πωλήσεων 
Το κόστος των πωληθέντων αποθεμάτων διαμορφώθηκε ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Αποθέματα έναρξης 4.014.199,14  
 

3.737.009,70  
 Καθαρές αγορές 2.651.956,23  

 
2.158.475,57  

 Μεταφορές (298.847,65) 
 

(510.420,60) 
 Κοστολογούμενες δαπάνες 481.157,80  

 
447.674,61  

 Αποθέματα λήξης (4.359.701,09) 
 

(3.914.369,55) 
 Ιδιόχρηση κ.α. διαφορές (273.393,34) 

 
(258.075,73) 

 
 

2.215.371,09  
 

1.660.294,00  
  



ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε. 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 (1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021) 

73 

(β) Για την Εταιρεία: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Αποθέματα έναρξης 4.009.984,83  
 

3.732.795,39  
 Καθαρές αγορές 2.783.984,46  

 
2.234.277,68  

 Μεταφορές (298.847,65) 
 

(510.420,60) 
 Κοστολογούμενες δαπάνες 276.393,49  

 
264.423,72  

 Αποθέματα λήξης (4.355.486,78) 
 

(3.910.143,98) 
 Ιδιόχρηση κ.α. διαφορές (273.393,34) 

 
(258.075,73) 

 
 

2.142.635,01  
 

1.552.856,48  
  

Ως «Κοστολογούμενες δαπάνες» νοούνται οι λειτουργικές δαπάνες που μερίζονται στη λειτουργία 
παραγωγής και αναλύονται περαιτέρω στους επόμενους πίνακες. 

25.2 Λειτουργικές δαπάνες 
Οι λειτουργικές δαπάνες αναλύονται κατ’ είδος και κατά λειτουργία ως εξής: 

 

(α) Για τον Όμιλο: 

Σύνολο 
Κόστος Διοικητική Λειτουργία Λειτουργία 

πωλήσεων λειτουργία διάθεσης έρευνας 

Ανάλωση αποθεμάτων 2.007.606,63 2.007.606,63 0,00 0,00 0,00 

Ιδιόχρηση αποθεμάτων -273.393,34 -273.393,34 0,00 0,00 0,00 

Αμοιβές προσωπικού 2.348.400,68 304.019,76 740.354,73 1.144.759,89 159.266,30 

Αμοιβές τρίτων 367.628,03 55.200,81 211.282,31 101.144,91 0,00 

Παροχές τρίτων 352.533,74 37.598,03 88.310,73 213.109,62 13.515,36 

Φόροι & τέλη 144.351,36 1.441,93 22.017,63 120.186,66 705,14 

Λοιπά έξοδα 1.414.188,42 43.678,74 99.018,22 989.387,48 282.103,98 

Αποσβέσεις 811.496,84 39.218,53 151.907,66 615.119,78 5.250,87 

Προβλέψεις 44.658,63 0,00 0,00 44.658,63 0,00 

Σύνολα 7.217.470,99 2.215.371,09 1.312.891,28 3.228.366,97 460.841,65 

 

(β) Για την Εταιρία: 

Σύνολο 
Κόστος Διοικητική Λειτουργία Λειτουργία 

πωλήσεων λειτουργία διάθεσης έρευνας 

Ανάλωση αποθεμάτων 2.139.634,86 2.139.634,86 0,00 

Ιδιόχρηση αποθεμάτων -273.393,34 -273.393,34 0,00 

Αμοιβές προσωπικού 2.066.070,51 162.854,67 655.655,68 1.088.293,86 159.266,30 

Αμοιβές τρίτων 177.399,37 13.559,54 163.839,83 0,00 0,00 
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Παροχές τρίτων 320.310,42 37.598,03 69.544,29 199.652,74 13.515,36 

Φόροι & τέλη 115.615,47 1.441,93 17.345,17 96.123,23 705,14 

Λοιπά έξοδα 1.266.672,70 26.320,32 72.124,08 886.124,32 282.103,98 

Αποσβέσεις 743.620,90 34.619,00 147.614,79 556.136,24 5.250,87 

Προβλέψεις 43.288,72 0,00 0,00 43.288,72 0,00 

Σύνολα 6.599.219,61 2.142.635,01 1.126.123,84 2.869.619,11 460.841,65 

25.3 Δαπάνες λειτουργίας παραγωγής 
Οι δαπάνες της λειτουργίας παραγωγής αποτελούν μέρος του κόστους πωλήσεων (βλ. άνω) και 
αναλύονται κατ’ είδος ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 304.019,76  
 

288.550,82  
 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 55.200,81  

 
48.809,48  

 Παροχές τρίτων 37.598,03  
 

44.605,75  
 Φόροι & τέλη 1.441,93  

 
1.540,87  

 Διάφορα έξοδα 43.678,74  
 

32.043,56  
 Αποσβέσεις λειτουργικές 39.218,53  

 
32.124,13  

 
 

481.157,80  
 

447.674,61  
  

(β) Για την Εταιρία: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 162.854,67  
 

153.468,77  
 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 13.559,54  

 
10.613,74  

 Παροχές τρίτων 37.598,03  
 

44.605,75  
 Φόροι & τέλη 1.441,93  

 
1.540,87  

 Διάφορα έξοδα 26.320,32  
 

25.723,18  
 Αποσβέσεις λειτουργικές 34.619,00  

 
28.471,41  

 
 

276.393,49  
 

264.423,72  
  

25.4 Δαπάνες λειτουργίας διάθεσης 
Οι δαπάνες της λειτουργίας διάθεσης αναλύονται κατ’ είδος ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 1.144.759,89  1.138.558,88  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 101.144,91  88.618,07  
Παροχές τρίτων 213.109,62  270.777,75  
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Φόροι & τέλη 120.186,66  83.427,82  
Διάφορα έξοδα 989.387,48  760.361,53  
Αποσβέσεις λειτουργικές 615.119,78  526.409,88  
Προβλέψεις 44.658,63  16.538,91  

 3.228.366,97  2.884.692,84  

 

 

 

(β) Για την Εταιρία: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 1.088.293,86  1.084.526,08  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0,00  0,00  
Παροχές τρίτων 199.652,74  255.217,49  
Φόροι & τέλη 96.123,23  61.155,97  
Διάφορα έξοδα 886.124,32  704.940,28  
Αποσβέσεις λειτουργικές 556.136,24  479.796,83  
Προβλέψεις 43.288,72  14.555,55  

 2.869.619,11  2.600.192,20  

25.5 Δαπάνες λειτουργίας διοίκησης 
Οι δαπάνες της διοικητικής λειτουργίας αναλύονται κατ’ είδος ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 740.354,73  
 

749.061,57  
 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 211.282,31  

 
185.968,78  

 Παροχές τρίτων 88.310,73  
 

104.324,54  
 Φόροι & τέλη 22.017,63  

 
17.688,55  

 Διάφορα έξοδα 99.018,22  
 

101.842,77  
 Αποσβέσεις λειτουργικές 151.907,66  

 
130.092,05  

 
 

1.312.891,28  
 

1.288.978,26  
  

 

(β) Για την Εταιρία: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 655.655,68  
 

668.012,34  
 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 163.839,83  

 
144.353,19  

 Παροχές τρίτων 69.544,29  
 

90.016,61  
 Φόροι & τέλη 17.345,17  

 
13.486,58  
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Διάφορα έξοδα 72.124,08  
 

74.474,56  
 Αποσβέσεις λειτουργικές 147.614,79  

 
126.682,85  

 
 

1.126.123,84  
 

1.117.026,13  
 

26 Λοιπά έξοδα & ζημίες 
Το στοιχείο «λοιπά έξοδα & ζημίες» αναλύεται ως εξής: 

 

 

(α) Για τον Όμιλο: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 50,00  
 

171,49  
 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 92.000,00  

 
0,00  

 Ζημίες από πώληση παγίων 36.738,49  
 

0,03  
 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 5.195,38  

 
4.876,55  

 Λοιπές δαπάνες 34.782,79  
 

11.832,27  
 

 
168.766,66  

 
16.880,34  

  

(β) Για την Εταιρία: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 50,00  
 

171,49  
 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 92.000,00  

 
0,00  

 Ζημίες από πώληση παγίων 24.507,53  
 

0,03  
 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 5.195,38  

 
4.876,55  

 Λοιπές δαπάνες 27.301,09  
 

11.782,26  
 

 
149.054,00  

 
16.830,33  

  

27 Χρηματοοικονομικά έσοδα 
 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Τόκοι πιστωτικοί 59.675,53  
 

28.303,40  
 

 
59.675,53  

 
28.303,40  
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(β) Για την Εταιρία: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Τόκοι πιστωτικοί 59.535,75  
 

27.853,20  
 

 
59.535,75  

 
27.853,20  

  

28 Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Τόκοι δανείων 123.147,10  
 

129.643,35  
 Τόκοι υποχρεώσεων από μισθώσεις 15.966,24  

 
19.755,13 

 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 13.905,64  
 

9.919,76  
 Τραπεζικές προμήθειες 17.431,37  

 
17.001,99  

 Ζημίες επιμέτρησης στην εύλογη αξία (0,05) 
 

(0,01) 
 

 
170.450,30  

 
176.320,22  

  

(β) Για την Εταιρία: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Τόκοι δανείων 123.147,10  
 

129.643,35  
 Τόκοι υποχρεώσεων από μισθώσεις 10.683,36  

 
16.362,91 

 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 12.790,64  
 

9.074,76  
 Τραπεζικές προμήθειες 16.465,87  

 
16.064,89  

 Ζημίες επιμέτρησης στην εύλογη αξία (0,05) 
 

(0,01) 
 

 
163.086,92  

 
171.145,90  

  

29 Φόρος εισοδήματος 
 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για την κλειόμενη περίοδο ανήλθε σε 22%, και για την 
προηγούμενη χρήση σε 24%.   

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 12, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
θα πρέπει να επιμετρώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν 
στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους 
φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, 
μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.  
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Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια 
βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά 
εκκρεμείς, έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 
φορολογούμενου, οπότε, με βάση τους ελέγχους αυτούς, οριστικοποιούνται οι σχετικές φορολογικές 
υποχρεώσεις, με το ενδεχόμενο να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις. Οι φορολογικές 
ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων, που ακολουθούν τη 
χρήση που αφορούν. 

Για τις χρήσεις 2011 - 2012 η Εταιρία και οι θυγατρικές της, και για τη χρήση 2013 η Εταιρία και η 
θυγατρική της «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ»,  έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. 
Για τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2014-2019, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν υπαχθεί 
στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 και την υπ' αριθμό ΠΟΛ. 1124/2015 και έλαβαν Έκθεση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.  

Για τη χρήση 2020 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020. Αν, μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Την 31/12/2020 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2014 βάσει των διατάξεων της παρ. 1 
άρθρου 36 Ν.4174/2013 όπως κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1208/2017.  

Η χρήση 2013 για να θεωρηθεί περαιωμένη φορολογικά, θα πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην 
παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011, ενώ για τις χρήσεις 2014 και μετέπειτα, η περαίωση 
πραγματοποιείται βάσει της ΠΟΛ.1124/2015. Ο εν λόγω έλεγχος δύναται να πραγματοποιηθεί εντός 
του χρόνου που ισχύει το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξεων προσδιορισμού 
φόρου. 

Ο φόρος εισοδήματος που  εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως αναλύεται ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Φόρος επί των κερδών 585.175,50  
 

52.133,26  
 Αναβαλλόμενοι φόροι (έσοδα)/έξοδα 216.233,11  

 
(66.163,37) 

 
 

801.408,61  
 

(14.030,11) 
  

(β) Για την Εταιρία: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Φόρος επί των κερδών 450.597,28  
 

0,00  
 Αναβαλλόμενοι φόροι (έσοδα)/έξοδα 218.927,69  

 
(27.348,96) 

 
 

669.524,97  
 

(27.348,96) 
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και έχει προκύψει ως εξής: 

(α) Για τον Όμιλο: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 2.372.742,21  
 

(84.658,73) 
 Τρέχων φορολογικός συντελεστής 22%  

 
24%  

 Φόρος που αναλογεί 522.003,28  
 

(20.318,09) 
 Επίδραση μη αναστρέψιμων διαφορών 8.553,58  

 
(13.838,72) 

 Αναβαλ/νοι φόροι που δε λογίστηκαν/διεγράφησαν 20.240,00  
 

20.126,70  
 Επίδραση αλλαγής συντ/τή αναβαλ. φόρων 250.611,75  

 
0,00  

 
 

801.408,61  
 

(14.030,11) 
  

(β) Για την Εταιρία: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 1.796.272,22  
 

(229.707,13) 
 Τρέχων φορολογικός συντελεστής 22%  

 
24%  

 Φόρος που αναλογεί 395.179,89  
 

(55.129,71) 
 Επίδραση μη αναστρέψιμων διαφορών 11.401,05  

 
7.654,05  

 Αναβαλ/νοι φόροι που δε λογίστηκαν/διεγράφησαν 20.240,00  
 

20.126,70  
 Επίδραση αλλαγής συντ/τή αναβαλ. φόρων 242.704,03  

 
0,00  

 
 

669.524,97  
 

(27.348,96) 
 

30 Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή 
Τα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση των συγκεντρωτικών συνολικών εισοδημάτων της 
περιόδου με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 
περιόδου, ως ακολούθως: 

 

(α) Για τον Όμιλο: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα 1.492.871,93  
 

(100.973,66) 
 Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 4.419.616,00  

 
4.419.616,00  

 Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή - βασικά 0,3378  
 

(0,0228) 
  

(β) Για την Εταιρία: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα 1.126.747,25  
 

(202.358,17) 
 Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 4.419.616,00  

 
4.419.616,00  

 Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή - βασικά 0,2549  
 

(0,0458) 
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31 Πληροφόρηση ανά τομέα 
Τα αποτελέσματα και τα κύρια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Ομίλου κατανέμονται ανά 
επιχειρηματικό τομέα ως εξής: 

 

  ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧ. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

MEDICON 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 7.384.239,32  248.835,71  144.650,00  828.817,72  1.105.254,82  9.711.797,57  

Λοιπά Ἐσοδα 139.484,82  0,00    2.700,00  9.488,84  151.673,66  

Λοιπές ενδοομιλικές πωλήσεις -141.921,74    0,00      -141.921,74  

  7.381.802,40  248.835,71  144.650,00  831.517,72  1.114.743,66  9.721.549,49  

Λειτουργικά κέρδη/(Zημιές) 1.488.906,02  55.325,93  21.781,62  389.503,38  528.000,03  2.483.516,98  

χρηματοοικονομικά -101.051,17  -1.545,50  -500,00  -2.000,00  -5.678,10  -110.774,77  

              

κέρδη / ζημιές προ φόρων 1.387.854,85  53.780,43  21.281,62  387.503,38  522.321,93  2.372.742,21  

Φόροι -579.592,27  -15.975,62  -4.681,96  -85.250,74  -115.908,02  -801.408,61  

Καθαρό κέρδος / ζημιά 808.262,58  37.804,81  16.599,66  302.252,64  406.413,91  1.571.333,60  

 
  

      
 

 
      

 
  

     ΠΑΓΙΑ 6.583.507,43 1.953,06 97.823,16 265.377,36 702.367,47 7.651.028,48 

Αποθέματα 3.296.664,38 2.585,32 461.375,36 0,00 0,00 3.760.625,06 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 15.252.321,26 1.270.194,77 217.596,51 91.161,58 1.701.674,23 18.532.948,35 

απαλοιφές -135.630,83         -135.630,83 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.996.862,24 1.274.733,15 776.795,03 356.538,94 2.404.041,70 29.808.971,06 

              

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 14.734.228,86 225.044,34 547.564,66 65.222,39 975.829,76 16.547.890,01 

απαλοιφές           0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 14.734.228,86 225.044,34 547.564,66 65.222,39 975.829,76 16.547.890,01 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10.262.633,38 1.049.688,81 229.230,37 291.316,55 1.428.211,94 13.261.081,05 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 24.996.862,24 1.274.733,15 776.795,03 356.538,94 2.404.041,70 29.808.971,06 
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Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατανέμεται ανά γεωγραφικό τομέα ως εξής: 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρία 

  30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020 
Ελλάδα 8.347.015,95 5.566.561,74 7.127.018,48 4.848.538,83 

Ευρωπ. Ένωση 632.469,88 535.426,25 632.469,88 535.426,25 

Λοιπές χώρες 742.063,66 241.461,48 742.063,66 241.461,48 

  9.721.549,49 6.343.449,47 8.501.552,02 5.625.426,56 

 

32 Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 
 

Τα έσοδα της Εταιρίας από συνδεόμενα με αυτήν μέρη έχουν ως εξής: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2020 

 

Πληροφορική Ελλάδος ΕΠΕ 13.631,04  
 

13.742,42  
 Megalab Ρόδου ΑΕ 47.051,20  

 
27.878,20  

 Megalab Αιγάλεω ΑΕ 19.726,00  
 

8.617,05  
 Megalab AE 60.013,50  

 
25.632,00  

 
 

140.421,74  
 

75.869,67  
  

Οι αγορές - αποθεμάτων και υπηρεσιών - της Εταιρίας από συνδεόμενα με αυτήν μέρη έχουν ως εξής: 

 1/1 -  
30/6/2021 

 1/1 -  
30/6/2021 

 

Πληροφορική Ελλάδος ΕΠΕ 1.500,00  
 

0,00  

 
1.500,00  

 
0,00   

 

Οι απαιτήσεις της Εταιρίας από συνδεόμενα με αυτήν μέρη έχουν ως εξής: 

 30/6/2021  31/12/2020  

Πληροφορική Ελλάδος ΕΠΕ 1.199,15  
 

0,00  
 Megalab Ρόδου ΑΕ 104.985,36  

 
144.325,99  

 Megalab Αιγάλεω ΑΕ 14.283,35  
 

4.184,72  
 Megalab AE 15.162,97  

 
28.736,99  

 
 

135.630,83  
 

177.247,70  
  

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της Εταιρίας προς συνδεόμενα με αυτήν μέρη. 
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Οι αμοιβές των μελών της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών του Ομίλου και της εταιρείας 
κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου ανήλθαν σε € 316.973,35   

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. 

33 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 
 

Σε εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού € 8.000.000,00, διαιρούμενου σε (10) έγχαρτες 
ομολογίες, επταετούς διάρκειας, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την ALPHA BANK και την 
Εmporiki Bank Cyprus Limited, η Eταιρία έχει παραχωρήσει επί των παρακάτω αναφερόμενων 
ακινήτων τις ακόλουθες εμπράγματες ασφάλειες: 

Επί του Ακινήτου της Μελίτωνος 3, Γέρακας Αττικής (οικόπεδο 497,90 τ.μ. και επ’ αυτού κτίριο). 

Α' προσημείωση υποθήκης ποσού  € 1.000.000,00 (Κ.Α.Ε.Κ. 050390919006/0/0) 

Επί του Ακινήτου της Μελίτωνος 5, Γέρακας Αττικής (οικόπεδο 1.711 τ.μ. και επ’ αυτού κτίριο). 

Α' προσημείωση υποθήκης ποσού  € 880.410,86 (Κ.Α.Ε.Κ. 050390919002/0/0) 

Β' προσημείωση υποθήκης ποσού  € 1.120.000,00 (Κ.Α.Ε.Κ. 050390919002/0/0) 

Σε εξασφάλιση επίσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού € 8.500.000,00, διαιρούμενου σε (850) 
ομολογίες, πενταετούς διάρκειας, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλλάδος ΑΕ. και την Εθνική Τράπεζα της Ελλαδος (Κύπρου) ΛΤΔ, η Eταιρία έχει παραχωρήσει επί 
του παρακάτω αναφερόμενου ακινήτου τις ακόλουθες εμπράγματες ασφάλειες: 

Επί του Ακινήτου της Μελίτωνος 7, Γέρακας Αττικής (οικόπεδο 2.336,00 τ.μ. και επ’ αυτού κτίριο) 

Α' προσημείωση υποθήκης ποσού € 7.000.000. 

34 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Δεν υφίστανται ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να έχουν δυνητικά σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία του Ομίλου. 

35 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 

Η Εταιρία, λόγω των καθυστερήσεων πληρωμών εκ μέρους διαφόρων ν.π.δ.δ. και ιδιωτών άσκησε 
ενώπιον διαφόρων πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων της χώρας αγωγές κατά Ν.Π.Δ.Δ.,  
Νοσοκομείων και ιδιωτών, με βάση τις οποίες διεκδικεί από αυτά την έντοκη καταβολή του τιμήματος 
πωληθέντων από αυτήν ειδών ποσού € 1.802.205,79 από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Νοσοκομεία και ποσού € 
122.070,42 από τους ιδιώτες.  

Επιπλέον κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης ασκήθηκε αγωγή ύψους 92.000,00 ευρώ σε 
προμηθευτή του εξωτερικού για προκαταβολή που του κατεβλήθη χωρίς να μεταβιβασθεί η κυριότητα 
του παραγγελθέντος παγίου. Για το ποσό αυτό διενεργήθηκε ισόποση απομείωση σε βάρος των 
αποτελεσμάτων της περιόδου. 
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Η θυγατρική MEGALAB A.E. άσκησε κατά ενός (1) ιδιώτη αγωγή με την οποία διεκδικεί το ποσό των 
3.570,87 €   

Η θυγατρική ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛ. ΕΠΕ άσκησε κατά ενός (1) ιδιώτη αγωγή με την οποία διεκδικεί το 
ποσό των 8.800,00 €   

 

Δεδομένου ότι για το σύνολο των πωλήσεων αυτών υπάρχουν σχετικά πρωτόκολλα παραδόσεως 
παραλαβής, από τα οποία βεβαιώνεται η παραλαβή των αντιστοίχων ειδών από τα εναγόμενα ν.π.δ.δ. 
και νοσοκομεία, η διοικήση της Εταιρίας πιστεύει ότι το σύνολο των αγωγών αυτών θα γίνει δεκτό και 
η καθυστέρηση στην είσπραξη των επίδικων απαιτήσεων δεν θα έχει  σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία τους. 

Πέραν αυτών δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, ούτε αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου. 

 

36 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
Πέραν όσων έχουν ήδη αναγνωρισθεί στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, δεν υπάρχουν 
μεταγενέστερα του ισολογισμού της 30/06/2021 γεγονότα που να αφορούν τον όμιλο ή την εταιρία. 

 

Γέρακας Αττικής, 29/9/2021 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος Ο Οικονομικός 

Εκτελεστικό μέλος & Εκτελεστικό Μέλος  Διευθυντής 

Δ/νων Σύμβουλος 
  

   
   

Σπυρίδων Δημοτσάντος Γεώργιος Δημοτσάντος Γεώργιος Κυρίδης 

ΑΔΤ: ΑΝ 042866 / 2017 ΑΔΤ: ΑΝ 546033 / 2018 ΑΔΤ: Χ 208262 

  Αρ.Αδείας: 11658 - Α' τάξης  
 


