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Ι. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «IATRICA A.E.» επί των ετήσιων
Χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιόδου 01/01/2021 – 31/12/2021
Κύριοι,
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «IATRICA
A.E.», αφορά τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 και συντάχθηκε σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.
Στην παρούσα έκθεση όλες οι επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με
βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο, απεικονίζουν με τρόπο αληθή και συνοπτικό πλην όμως
ουσιαστικό, όλες τις σχετικές και αναγκαίες κατά το νόμο πληροφορίες, προκειμένου να
εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Εταιρείας
κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.
Σκοπός των θεματικών ενοτήτων της έκθεσης είναι η ενημέρωση των χρηστών:







Για την χρηματοοικονομική θέση, τις επιδόσεις και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία της
Εταιρείας κατά την εξεταζόμενη χρήση,
Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης
χρήσης και την επίδρασή τους στις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις,
Για τις προοπτικές και τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας,
Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία,
Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν
μερών,
Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την λήξη της εξεταζόμενης χρήσης
έως και την σύνταξη της παρούσης.

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα
λοιπά απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία, στην ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά την
κλειόμενη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.
1. Γενική παρουσίαση
1.1 Περιγραφή δραστηριοτήτων
Η εταιρεία «IATRICA A.E.» ιδρύθηκε το 2013 και εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής στην
περιοχή Κεραμεικός. Δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιατρεία
και εργαστήρια καθώς και στην παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής ιατρικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών υποστήριξης και προσαρμογής στο νέο πλαίσιο πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας (ΠΦΥ).
1.2 Στόχοι
Η εταιρεία έχει στόχο την επίτευξη ισορροπημένης ανάπτυξης, τη δραστηριοποίησή της με
σεβασμό στο περιβάλλον και την τόνωση της τοπικής και κατ΄ επέκταση εθνικής οικονομίας,
διατηρώντας και αυξάνοντας τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
Επίσης, ειδικότερο στόχο αποτελεί η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.
Αξίες όπως η χρηστή διοίκηση, η πρόνοια έναντι των ενδεχόμενων κινδύνων ή προβλημάτων,
η μείωση του κόστους χωρίς να διακινδυνεύει το επίπεδο υψηλής ποιότητας και η συνέπεια
έναντι των πελατών και λοιπών συνεργατών, είναι τα ζητούμενα διαχρονικά για την εταιρεία και
τη διοίκησή της.
Ως αποτέλεσμα της διαχρονικής μας δέσμευσης για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και υγιείς
συνεργασίες, έχουμε την καθιέρωση της εταιρείας στο χώρο ως ενός αξιόπιστου συνεργάτη
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για τους πελάτες μας και θέτουμε πλέον ως στόχο, στην παρούσα ιδιαίτερα δύσκολη και
ανταγωνιστική οικονομική συγκυρία, την ενίσχυση της υφιστάμενης θέσης μας στον κλάδο.
Ενόψει λοιπόν των αυξημένων προκλήσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, η επένδυση
σε ακόμα αρτιότερα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
πελάτες θα αποτελέσει την κύρια στρατηγική μας για τα επόμενα έτη.
1.3 Διοίκηση
Η επίβλεψη των εργασιών και η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το επταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο το οποίο εκλέγει η Γενική Συνέλευση και ορίζεται κατωτέρω:
Όνομα και επώνυμο

Θέση

Βιδάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Φαβίου Έλσα

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Τάκης Φώτιος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μπόνος Θεόδωρος

Μέλος Δ.Σ.

Λουλέλης Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ.

Παπακωνσταντίνου Μαρία

Μέλος Δ.Σ.

Συμνιανάκη Αικατερίνη

Μέλος Δ.Σ.

1.4 Επιδόσεις
Το οικονομικό έτος 2021 αποτέλεσε μια προβληματική χρονιά για την παγκόσμια και συνεπώς
ελληνική οικονομία λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Παρόλα αυτά, μέσα σε
αυτό το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον η πορεία της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις
εξελίξεις του χώρου όπου δραστηριοποιείται χαρακτηρίζεται πολύ ικανοποιητική.
Τα αποτελέσματα της εταιρείας διαμορφώθηκαν συνοπτικά ως εξής:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη / (Ζημίες)
Περιθώριο Μικτού Κέρδους

2021
1.431.015,34

2020
779.753,94

260.518,51

162.401,14

18,21%

20,83%

EBITDA

18.882,21

5.114,05

EBIT
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από φόρους

15.914,11
15.447,11
4.210,38

2.445,35
2.231,16
(5.397,51)

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 1.431.015,34 έναντι € 779.753,94 της
προηγούμενης χρήσης και παρουσίασε αύξηση κατά 84%.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 260.518,51 έναντι € 162.401,14 της προηγούμενης
χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 60% που οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη ποσού € 18.882,21 έναντι ποσού € 5.114,05 της
προηγούμενης χρήσης.
Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη ποσού € 15.447,11 έναντι
ποσού € 2.231,16 της προηγούμενης χρήσης.
Η ανάλυση της αξίας των ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων, που
χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία στα πλαίσια της πραγματοποίησης των εργασιών της
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στη χρήση 2021 παρατίθενται στο σχετικό Προσάρτημα της ίδιας χρήσης στην παράγραφο
Δ.1.
2. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
2.1 Εφοδιαστική αλυσίδα
Η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες της χρησιμοποιώντας έναν επαρκώς διαφοροποιημένο αριθμό
προμηθευτών ώστε να περιορίσει την εμπορική εξάρτηση. Η προμήθεια υλικών εξετάζεται κατά
περίπτωση σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αναγκών της εταιρείας.
Οι κυριότεροι προμηθευτές είναι από την Ελλάδα, ενώ οι κανόνες συνεργασίας, κυρίως με
τους μεγάλους προμηθευτές, καθορίζονται κατά περίπτωση με συμβάσεις.
2.2 Προοπτικές για τη νέα χρονιά
Η εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στον κλάδο που δραστηριοποιείται και θα
προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την αποκτηθείσα εμπειρία της, με σκοπό να επιτύχει αύξηση του
μεριδίου αγοράς και αύξηση της κερδοφορίας και των πωλήσεών της. Στόχος της νέας
χρονιάς είναι η επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.
2.3 Κυριότεροι κίνδυνοι
Κίνδυνος τιμών αγοράς αποθεμάτων
Η Εταιρεία εκτίθεται περιορισμένα σε μεταβολές της αξίας των εμπορευμάτων. Ο κίνδυνος, που
προκύπτει για την Εταιρεία από μεταβολές στις τιμές αγαθών, είναι ελάχιστος. Η Εταιρεία ελέγχει
για τυχόν απομείωση των αποθεμάτων της αλλά και των λοιπών περιουσιακών της στοιχείων,
όποτε εμφανίζονται τέτοιου είδους ενδείξεις και εφόσον συντρέχουν λόγοι απαξίωσης,
προβαίνει στην απαραίτητη απομείωση, ώστε η αξία τους στις οικονομικές καταστάσεις να
ταυτίζεται με την πραγματική.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το σύνολο των συναλλαγών της διεξάγεται σε
Ευρώ τόσο κατά το σκέλος των πωλήσεων όσο και κατά το σκέλος των αγορών και συνεπώς
δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
Κίνδυνος επιτοκίων
Η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές
ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων και δε διαθέτει
δανειακές υποχρεώσεις.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά σε αναγνωρισμένα και φερέγγυα
αντισυμβαλλόμενα μέρη. Είναι πολιτική της Εταιρείας, η υποβολή σε διαδικασίες πιστοληπτικού
ελέγχου όλων των πελατών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες επί πιστώσει. Επιπρόσθετα,
οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση, με σκοπό την ελαχιστοποίηση
του κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει
από τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, που αποτελούνται
από μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, ο κίνδυνος απορρέει από τη μη τήρηση των
συμβατικών όρων από τον αντισυμβαλλόμενο, με μέγιστη έκθεση ίση με τη λογιστική αξία των
χρηματοπιστωτικών αυτών μέσων. Γίνεται ανάλυση της παλαιότητας των απαιτήσεων της
Εταιρείας και εάν υπάρχουν σημαντικής αξίας γίνεται απομείωση των απαιτήσεων.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς τα ταμειακά της διαθέσιμα επαρκούν
για να καλύψουν της ανάγκες της.
Κεφαλαιουχικός κίνδυνος
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας της Εταιρείας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις
για τους εταίρους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το
κόστος κεφαλαίου.
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Η Εταιρεία δε διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς οι βασικοί δείκτες ρευστότητας για τις
τελευταίες δύο χρήσεις αποτυπώνουν επαρκή ρευστότητα και επάρκεια σε κεφάλαιο κίνησης.
3. Περιβαλλοντικά και λοιπά θέματα
3.1 Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
Οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλες οι
δραστηριότητες εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος ελαχιστοποιώντας κάθε τύπου όχληση.
4. Πολιτική ανθρώπινου δυναμικού
Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μεγέθη που αφορούν στο
απασχολούμενο προσωπικό παρατίθενται στη σημείωση Δ.7 του προσαρτήματος.
Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε άριστο επίπεδο, αφού η διαμόρφωσή τους, πέραν των
προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στο σεβασμό των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και των εργασιακών ελευθεριών, πάνω στην ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας
κατανόησης και συνεργασίας, καθώς και στη καθιέρωση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου
δυναμικού που καθορίζουν με σαφή και αμερόληπτο τρόπο όλα τα θέματα προσλήψεων,
μετακινήσεων, προαγωγών, εκπαίδευσης, αμοιβών, πρόσθετων παροχών, αδειών και
απουσιών. Στην κλειόμενη χρήση δεν σημειώθηκε καμία απεργιακή κινητοποίηση, ενώ και το
συνδικαλιστικό δικαίωμα είναι απολύτως σεβαστό.
Η εταιρεία συμμορφώνεται με την εργατική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις όπου
αυτές έχουν εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας.
Η εταιρεία επιθυμεί να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται τακτικά το ανθρώπινο δυναμικό της
βάσει των επαγγελματικών απαιτήσεων και λειτουργικών ή και ατομικών αναγκών.
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5. Επιδόσεις της Εταιρείας
5.1 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Εταιρίας

31/12/2021

31/12/2020

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

257.713,60
276.856,06

93,09%

317.716,91
346.807,99

91,61%

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

19.142,46
276.856,06

6,91%

29.091,08
346.807,99

8,39%

Οι δύο πρώτοι δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και μη κυκλοφορούν
ενεργητικό. Λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της δραστηριότητας της Εταιρείας, οι δείκτες αυτοί είναι
ικανοποιητικοί .
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

124.378,73
152.477,33

81,57%

120.168,35
226.639,64

53,02%

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

124.378,73
276.856,06

44,93%

120.168,35
346.807,99

34,65%

52,91%

220.648,29
346.807,99

63,62%

649,75%

120.168,35
29.091,08

413,08%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

146.485,98
276.856,06

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

124.378,73
19.142,46

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των μη κυκλοφορούντων στοιχείων της εταιρείας από τα
Ίδια Κεφάλαια.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

257.713,60
146.485,98

175,93%

317.716,91
220.648,29

143,99%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (Κυκλοφ. Ενεργητικο–Βραχ.
Υποχρεώσεις)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

111.227,62

43,16%

257.713,60

97.068,62

30,55%

317.716,91

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων).
5.2 Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας Εταιρίας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

15.903,95
1.431.015,34

1,11%

2.442,82
779.753,94

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.
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0,31%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

15.447,11
124.378,73

12,42%

2.231,16
120.168,35

1,86%

162.401,14
779.753,94

20,83%

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

260.518,51
1.431.015,34

18,21%

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

6. Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες
Στην κλειόμενη χρήση δεν έχουν προκύψει αξιοσημείωτοι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες που να
χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς.
7. Λοιπά θέματα
7.1 Προβλεπόμενη εξέλιξη
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευελπιστεί ότι με τον σωστό προγραμματισμό και τις βάσεις που μέχρι
τώρα έχουν τεθεί για την αποτελεσματική και μακροχρόνια ανάπτυξη, την εύρεση νέων
πελατών και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για μείωση του λειτουργικού κόστους, τα
αποτελέσματα θα αυξηθούν στο άμεσο μέλλον
7.2 Έρευνα και ανάπτυξη
Η εταιρεία δε διεξάγει έρευνα και δε διαθέτει τμήμα ανάπτυξης.
7.3 Υποκαταστήματα
Η εταιρεία διαθέτει ένα (1) υποκατάστημα στα Ιωάννινα.
7.4 Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης
Δε υπάρχουν γεγονότα που να προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία δεν
αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης
περιόδου της εταιρείας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα της χρήσεως 01/01/2021 – 31/12/2021.
Αθήνα, 20 Μαϊου 2022
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Βιδάκης Γεώργιος
ΑΔΤ: ΑΚ 057002

Φαβίου Έλσα
ΑΔΤ: ΑΜ 625599

IATRICA A.E. | Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021 | 6

ΙΙ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΓΙΑΤΡΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό
της 31ης Δεκεμβρίου 2021, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση του θέματος που μνημονεύεται στην
παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
εταιρείας «IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου
2021 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2016 έως 2021. Ως εκ τούτου τα
φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν
έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για
αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη
διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον
Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη
διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές
μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
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γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να
προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη
μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι
ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται
να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για
το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31.12.2021.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «IATRICA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 - Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 132

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2022
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Κ. Κοτσιλάρας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 48941
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ΙΙΙ.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας περιόδου 01/01/2021 – 31/12/2021.

Α. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31/12/2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σημ.
31.12.2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Δ.1
Λοιπός εξοπλισμός
7.636,64
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
345,80
Σύνολο
7.982,44

31.12.2020

6.990,20
361,00
7.351,20

Δ.1

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

4.854,62

6.515,31

Δ.2

6.305,40
0,00
19.142,46

3.987,84
11.236,73
17.854,35

Δ.3

5.598,24

1.295,24

Δ.4

Δ.4

148.566,64
34.227,00
4.765,23
64.556,49
252.115,36
252.115,36
271.257,82

201.211,01
63.924,00
5.034,96
46.251,70
316.421,67
316.421,67
334.276,02

Δ.5

212.900,00

212.900,00

(88.521,27)
124.378,73

(92.731,65)
120.168,35

Δ.6

5.991,35

5.991,35

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Δ.6
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

101.603,69
6.681,11
10.283,80
2.582,88
25.334,50
146.485,98
146.485,98
276.856,06

177.209,93
6.905,35
10.021,22
2.069,79
24.442,00
220.648,29
220.648,29
346.807,99

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
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Β. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31/12/2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Σημ.
Δ.7

31.12.2021

31.12.2020

1.431.015,34
(1.170.496,83)
260.518,51
2.416,40
262.934,91

779.753,94
(617.352,80)
162.401,14
1.860,79
164.261,93

(69.649,65)
(171.858,82)
(5.522,49)
0,00
15.903,95
10,16
(467,00)
15.447,11
(11.236,73)
4.210,38

(47.794,81)
(115.258,07)
(371,15)
1.604,92
2.442,82
2,53
(214,19)
2.231,16
(7.628,67)
(5.397,51)

Σημείωση: Οι αναλυτικές σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των
οικονομικών καταστάσεων.
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IV. Σημειώσεις προσαρτήματος της «IATRICA Α.Ε.» της 31.12.2021
Α. Γενικές πληροφορίες
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με διακριτικό τίτλο «IATRICA Α.Ε.», αφορούν
στην περίοδο από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το
Ν.4308/2014.
Η έδρα της εταιρείας είναι στη Αθήνα επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 38, Τ.Κ. 17237. Η
εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 128479701000 και
Α.Φ.Μ. 800542860.
Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην
κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 και δεν τελεί υπό
εκκαθάριση.
Β. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με ημερομηνία 31.12.2021 καλύπτουν την
περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 και είναι σύμφωνες με τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), όπως αυτά προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία
Ν.4308/2014. Όλα τα στοιχεία του Ισολογισμού και της Κατάστασης αποτελεσμάτων που
προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του
δουλευμένου και η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Οι λογιστικές πολιτικές είναι συνεπείς με την προηγούμενη χρήση και δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις
για χάριν της εύλογης παρουσίασης. Η αναγνώριση και επιμέτρηση των στοιχείων της
χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης αποτελεσμάτων γίνεται με σύνεση και
ξεχωριστά για κάθε στοιχείο, ενώ συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και εξόδων δεν επιτρέπονται εκτός εάν τέτοιος συμψηφισμός
προβλέπεται από το Ν.4308/2014.
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας.
Γ. Λογιστικές πολιτικές – Μεταβολές λογιστικών πολιτικών & εκτιμήσεων και διόρθωση
λαθών
1. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα
λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που
αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
Κατηγορία παγίου επιχείρησης
Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη
κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των
παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού
Μέσα μεταφοράς ατόμων
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές»)
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

Συντελεστής
απόσβεσης
4%
10%
16%
12%
10%
20%
10%

2. Κατά την τυχόν διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών,
αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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3. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον τις
εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
4. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά
βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.
5. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό
ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
6. Οι τυχόν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
7. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
8. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των
μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων,
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
9. Ο τρέχον φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων
και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας
και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
10. Η οντότητα πάγια αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις τους όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής
και φορολογικής βάσης στοιχείων του ισολογισμού.
11. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης
και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής.
Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρούνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης
σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα
ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως
έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα
δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
12. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.
13. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται
αναδρομικά με τη διόρθωση: α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των
υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την
έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και β) Των
εσόδων,
κερδών,
εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής
περιόδου.
14. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους,
κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
15. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
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Δ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Δ.1 Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021
Λοιπός Εξοπλισμός
Ποσά σε Ευρώ €

Έπιπλα &
ΣΥΝΟΛΟ
Λοιπός
ΛΟΙΠΟΥ
Εξοπλισμός ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λοιπά Άυλα
Λογισμικό

Λοιπά

ΣΥΝΟΛΟ
ΛΟΙΠΩΝ
ΑΥΛΩΝ

Λοιπά
ενσώματα
στοιχεία

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Καθαρή λογιστική αξία την
01.01.2021

6.990,20

6.990,20

5.315,28

1.200,03

6.515,31

361,00

13.866,51

Αξία κτήσης την 01.01.2021
Προσθήκες χρήσης
Αξία κτήσης την 31.12.2021

39.282,61
1.938,65
41.221,26

39.282,61
1.938,65
41.221,26

13.485,67
0,00
13.485,67

4.856,00
0,00
4.856,00

11.538,20
0,00
18.341,67

380,00
0,00
380,00

45.543,17
1.938,65
59.942,93

32.292,41

32.292,41

8.170,39

3.655,97

11.826,36

19,00

39.577,14

1.292,21

1.292,21

1.360,69

300,00

1.660,69

15,20

2.968,10

33.584,62

33.584,62

9.531,08

3.955,97

13.487,05

34,20

47.105,87

7.636,64

7.636,64

3.954,59

900,03

4.854,62

345,80

12.837,06

Αποσβέσ8εις και απομειώσεις
την 01.01.2021
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις και απομειώσεις
την 31.12.2021
Καθαρή λογιστική αξία την
31.12.2021

Δ.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία


Λοιπά

Το κονδύλι «Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία» της εταιρείας συνολικής αξίας
6.305,40€ κατά την 31/12/2021 και 3.987,84€ κατά την 31/12/2020 περιλαμβάνει απαιτήσεις από
δοσμένες εγγυήσεις για τα μισθωμένα εταιρικά οχήματα.
Δ.3 Αποθέματα


Εμπορεύματα

Στο κονδύλι «Εμπορεύματα» συνολικής αξίας 5.598,24€ κατά την 31/12/2021 και 1.295,24€ κατά
την 31/12/2020 περιλαμβάνονται τα εμπορεύματα που υπήρχαν στην αποθήκη της εταιρείας
κατά την ημερομηνία αυτή. Τα αποθέματα της εταιρείας επιμετρήθηκαν στην κατ’ είδος
χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Δ.4 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές


Εμπορικές απαιτήσεις

Το κονδύλι «Εμπορικές απαιτήσεις» της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες εσωτερικού
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2021

31/12/2020

168.566,64
-20.000,00
148.566,64

211.211,01
-10.000,00
201.211,01
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Οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι ασφαλούς είσπραξης και προέρχονται από πελάτες – μέλη της
εταιρείας.


Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Το κονδύλι «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις λογ. όψεως
Σύνολο

31/12/2021

31/12/2020

4.568,64
59.987,85
64.556,49

364,58
45.887,12
46.251,70

Δ.5 Καθαρή θέση


Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 212.900,00 €, προερχόμενο από
2.129 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 € εκάστη. Κατά τη χρήση 2021 δεν επήλθε κάποια
μεταβολή.
Δ.6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις


Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Το ανωτέρω κονδύλι περιλαμβάνει την αναλογούσα πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
βάσει του Ν.4308/2014 η οποία τις 31/12/2021 και 31/12/2020 ανέρχεται σε 5.991,35 € και έχει
υπολογιστεί βάσει των διατάξεων του Ν. 2112/1920, η οποία δεν αποκλίνει σημαντικά από την
υποχρέωση που θα προέκυπτε αν γινόταν χρήση αναλογιστικής μελέτης.


Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές εσωτερικού
Σύνολο εμπορικών υποχρεώσεων


31/12/2021

31/12/2020

101.603,69
101.603,69

177.209,93
177.209,93

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις της εταιρείας που δεν
εμφανίζονται στον Ισολογισμό δεν υπάρχουν.
Δ.7 Αποτελέσματα χρήσης
Για τη χρήση 2021 ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού είναι 6 άτομα, έναντι 5
ατόμων της προηγούμενης χρήσης και υπολογίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος
νόμου.
Η ανάλυση των σημαντικότερων εσόδων έχει ως εξής:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο

31/12/2021
433.236,14
997.779,20
1.431.015,34

31/12/2020
104.932,63
674.821,31
779.753,94
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Η ανάλυση των σημαντικότερων εξόδων έχει ως εξής:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι & συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Ανάλωση αποθεμάτων
Σύνολο

31/12/2021

31/12/2020

153.141,79
769.169,83
23.274,10

125.157,54
386.502,13
30.993,05

3.857,53
76.505,94
467,00
2.968,10
10.000,00
373.088,01
1.412.472,30

7.293,79
107.537,81
214,19
2.668,70
0,00
95.810,66
756.177,87

Δεν έγιναν συμψηφισμοί εσόδων και εξόδων.


Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε δόθηκαν κατά τη
χρήση 2021.
Ε. Λοιπά θέματα
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για
τις χρήσεις 2016 έως 2021. Κατά την εκτίμησή μας, οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν για
την ανέλεγκτη χρήση δε θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
ΣΤ. Μεταγενέστερα γεγονότα
Δε συντρέχουν γεγονότα, πέραν των ανωτέρω, που να προκύπτουν μετά το τέλος της
περιόδου τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον
ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν
παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
Αθήνα, 20 Μαϊου 2022
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Βιδάκης Γεώργιος
ΑΔΤ: ΑΚ 057002

Φαβίου Έλσα
ΑΔΤ: ΑΜ 625599

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Η Λογίστρια

Μαρία Λιαράκου
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 81613

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΛΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0134235 - Α' ΤΑΞΗΣ
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V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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