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ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 

ΑΡ. ΜΑΕ 40195/31/Β/98/10 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

(Βάσει των διατάξεως του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως ισχύει) 

ποσά σε € 

 § 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων 

  Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 

 

 

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από  

 τις σχετικές διατάξεις περί κα- 

 ταρτίσεως των ετησίων οικονο- 

 µικών καταστάσεων, που κρίθηκε ∆έν έγινε. 

 απαραίτητη για την εµφάνιση, µε 

 απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής 

 εικόνας που απαιτεί η διάταξη της  

 § 2 του άρθρου αυτού. 

 

 

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από 

 την αρχή του αµετάβλητου της 

 δοµής και µορφής εµφανίσεως ∆εν έγινε. 

 του ισολογισµού και του λογαρια- 

 σµού “αποτελέσµατα χρήσεως”. 

 

 

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον 

 προσιδιάζοντα λογαριασµό στοι- ∆εν συνέτρεξε τέτοια 

 χείου σχετιζόµενου µε περισσότε- περίπτωση. 

 ρους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

 

 

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρµογή στη 

 δοµή και στους τίτλους των λογαρι- ∆εν συνέτρεξε τέτοια 

 ασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν περίπτωση. 

 η ειδική φύση της επιχειρήσεως  

 το απαιτεί. 

 

 

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συµπτύξεις λογαρια- 

 σµών του ισολογισµού που αντιστοι- 

 χουν σε αραβικούς αριθµούς, για τις ∆εν έγινε συγχώνευση 

 οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι λογαριασµών. 

 προυποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
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(στ)Άρθρο 42β § 5: Αναµορφώσεις κονδυ- ∆εν συνέτρεξε τέτοια 

 λίων προηγούµενης χρήσεως για να περίπτωση.  

       καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα                          

 µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειο-     

 µένης χρήσεως.  

   

§ 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 

 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι απο- 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 τιµήσεως των περιουσιακών στοι- αποτιµήθηκαν στην αξία της  

 χείων και υπολογισµού των απο- τιµής κτήσεως ή του κόστους 

 σβέσεων καθώς και των προβλέ- ιδιοκατασκευής τους ή της ανα- 

 ψεων για υποτιµήσεις τους.                                  προσαρµοσµένης µε βάση το  

                                                                                     ν.2065/92 αξίας τους, η οποία είναι 

  προσαυξηµένη µε την αξία των  

  προσθηκών και βελτιώσεων και 

  µειωµένη µε τις προβλεπόµενες 

  από το νόµο αποσβέσεις. 

 

  2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµα- 

   τισµού προβλέψεων υποτιµήσεως 

 

  3. Οι τίτλοι µε χαρακτήρα προθε-  

   σµιακής κατάθεσης και µη εισαγ- 

   µένοι στο χρηµατιστήριο (έντοκα 

   γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου) 

   αποτιµήθηκαν όπως και οι προθε- 

   σµιακές καταθέσεις. (∆ηλαδή,  

   τιµή αγοράς πλέον δεδουλευµένοι 

   τόκοι µέχρι το κλείσιµο ισολογι- 

   σµού.)∆εν υπάρχουν. 

 

                                                                           4.       Τα από αγορά προερχόµενα                                                                                                           

                                                                                      αποθέµατα αποτιµήθηκαν στην 

                                                                                      κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή,                             

                                                                                      µεταξύ της τιµής κτήσεως και 

                                                                                      κατά το τέλος της χρήσεως 

                                                                                      τρέχουσας τιµής αγοράς τους. 

                                                                             5.     Η µέση τιµή κτήσεως όλων των  

                                                                                     αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε την  

                                                                                     τελευταία τιµή αγοράς.. 

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσει µετατρο-  

 πής σε δραχµές περιουσιακών       ∆εν υπάρχουν. 

 στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο    

 νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός  

 χειρισµός των συναλλαγµατικών    
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       διαφορών 

 

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις 

 µεθόδους και τις βασικές αρχές   ∆εν έγινε. 

 αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών 

 µεθόδων αποτιµήσεως. 

  

 

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή µεθόδου 

 υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή  ∆εν έγινε. 

 του κόστους παραγωγής των απο- 

 θεµάτων ή των κινητών αξιών. 

 

 

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της  

 διαφοράς, µεταξύ της αξίας απο- 

 τιµήσεως των αποθεµάτων και  ∆εν υπάρχει. 

 κινητών αξιών και της τρέχουσας 

 τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι 

 αξιόλογη. 

 

 

(στ)Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξή-              

 γηση της γενοµένης µέσα στη                             ∆εν έγινε.    

 χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, ανα-                

 προσαρµογής της αξίας των πάγιων            

       περιουσιακών στοιχείων και παρά-              

 θεση της κινήσεως του λογαριασµού          

 “∆ιαφορές αναπροσαρµογής”.                     

                                                                             

                                                                             

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

 

 

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές πάγιων              Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος  

 στοιχείων και εξόδων εγκαταστά-                πίνακας. 

 σεως (πολυετούς αποσβέσεως) 

 

 

 

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση  ∆εν έγιναν. 

 πρόσθετων αποσβέσεων. 

 

 

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις 

 για υποτίµηση ενσώµατων  ∆εν σχηµατίσθηκαν. 

 παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
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(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επε-                     

 ξήγηση των ποσών των εξόδων                          ∆εν υπάρχουν. 

 εγκαταστάσεως (πολυετούς απο- 

 σβέσεως), που αφορούν τη χρήση. 

 

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο 

 λογιστικός χειρισµός των συναλ- 

 λαγµατικών διαφορών που προέ- 

 κυψαν στην παρούσα χρήση, κατά 

 την πληρωµή (δόσεων) και / ή την  ∆εν υπάρχουν. 

 αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως 

 δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποι- 

 ηθέντων αποκλειστικά για κινήσεις 

 παγίων στοιχείων. 

 

 

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδαφ. α & β: Ανάλυση  

 και επεξήγηση των κονδυλίων “Έξοδα 

 ερευνών και αναπτύξεως”, “Παραχω-  ∆εν υπάρχουν. 

 ρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής 

 ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρή- 

 σεως (Goodwill)”. 

 

 

§ 4. Συµµετοχές 

 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-β: Συµµετοχές 

 στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων  

 µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.                    ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε. 43% 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-ιε: Σύνταξη ενο- 

 ποιηµένων οικονοµικών καταστά-  ∆εν συντρέχει η περίπτωση 

 σεων στις οποίες περιλαµβάνονται  αυτή. 

 και οι οικονοµικές καταστάσεις 

 της εταιρείας. 

 

 

§ 5. Αποθέµατα 

 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-ια: Αποτίµηση απο- 

 θεµάτων κατά παρέκκλιση από 

 τους κανόνες αποτιµήσεως του  ∆εν έγινε παρέκκλιση 

 άρθρου 43, για λόγους φορολο- 

 γικών ελαφρύνσεων. 

 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-ι: ∆ιαφορές από υπο- 



 5 

 τίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων  ∆εν υπάρχουν. 

 ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 

 οφείλονται. 

 

                                                        § 6. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: “Κατηγορίες ονοµ. µετοχές 

 µετοχών στις οποίες διαιρείται τεµ. 226.863 των €29,35= 6.658.429,05 

 το µετοχικό κεφάλαιο.  

   

 

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες µετο- 

 χές µέσα στη χρήση για αύξηση                   

 του µετοχικού κεφαλαίου                            ∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 

 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε  § 10:  

 Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµα-   ∆εν συντρέχει η περίπτωση 

 τωµένα σ’αυτούς δικαιώµατα.  αυτή. 

 

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Απόκτηση 

 ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα   ∆εν συντρέχει η περίπτωση 

 χρήση.    αυτή. 

 

 

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

 

 

(α) Άρθρο 42ε  § 14 εδαφ. δ:          ∆εν υπάρχουν.  

       Ανάλυση του λογαριασµού  

     “Λοιπές προβλέψεις” αν το 

 ποσό του είναι σηµαντικό.    

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονοµικές 

 δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. 

 που δεν εµφανίζονται στους λο- 

 γαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις  ∆εν υπάρχουν. 

 καταβολής ειδικών µηνιαίων  

 παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις 

 για συνδεµένες επιχειρήσεις. 

 

 (γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές 

 σηµαντικών ποσών φόρων και         

 ποσά φόρων που ενδεχοµένως να       Η χρήση 2010 δεν έχει  

 προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης       εξετασθεί από τις φορολογικές 

 και των προηγούµενων χρήσεων,       αρχές.  

 εφόσον δεν εµφανίζονται στις υπο-                      

 χρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
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(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσµες       Τραπεζικό δάνειο   

 υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.                                   Υπόλοιπο 31/12/2014  

                                                                                           3.603.203,28 € . 

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις  

 καλυπτόµενες µε εµπράγµατες       ∆εν υπάρχουν. 

 ασφάλειες. 

 

 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί 

 

 

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των         « Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» 

 κονδυλίων των µεταβατικών                               -Πιστωτικοί τόκοι 29.415,11 €      

       λογαριασµών. «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα»    «Έξοδα χρήσεως δουλευµένα» 

       και «Έξοδα χρήσεως δουλεµένα».         -Έξοδα φωτισµού    4.684,05 € 

                                                                                    -Τηλεφωνικά              813,55 € 

                                                                                                                     5.497,60 € 

 

    

 § 9. Λογαριασµοί τάξεως 

 

 

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των                                ∆εν υπάρχουν. 

 λογαριασµών τάξεως, στην  

 έκταση που δεν καλύπτεται η    

 υποχρέωση αυτή από τις πληρο-  

 φορίες της επόµενης § 10.     

   

 

 

 

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 

 

 

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και                                 ∆εν υπάρχουν. 

 εµπράγµατες ασφάλειες που  

 χορηγήθησαν από την εταιρεία. 

 

 

 

§ 11. Αµοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. 

 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Αµοιβές µελών  

 οργάνων διοικήσεως και διευθύν-             ∆εν υπάρχουν. 

 σεως της εταιρείας. 
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(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που 

 δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν 

 για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα        ∆εν υπάρχουν. 

 την παρούσα χρήση µέλη οργάνων 

 διοικήσεως και διευθύνσεως της 

 εταιρείας. 

 

 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: ∆οθείσες  προκα- 

 ταβολές και πιστώσεις σε όργανα       ∆εν υπάρχουν. 

 διοικήσεως (µέλη διοικητικών 

 συµβουλίων και διαχειριστές. 

 

 

§ 12. Αποτελέσµατα χρήσεως 

 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών Παροχή υπηρεσιών 

 κατά κατηγορίες δραστηριότητας Εσωτερικού                €         3.687.574,04  

 και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος Πωλήσεις εµπορευµάτων 

 εργασιών λαµβάνεται όπως καθορί- Εσωτερικού                €              55.631,23 

 ζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδαφ. α).  

  Σύνολο                        €         3.743.205,27  

 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του  1. Μέσος όρος προσωπικού 118 

 απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια 

 της χρήσεως προσωπικού και κατη- 2. Κόστος µισθοδοσίας και έξοδα. 

 γορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος -Αµοιβές προσωπικού: €       1.568.138,99 

 τους.  -Επιβαρύνσεις:             €          441.711,59             

                   

  Σύνολο                          €       2.009.850,58  

 

 

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των  Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα:  

      εκτάκτων και ανόργανων εξόδων              -Φορολ. Προστ. και προσαυξ.      2.184,22 €   

 και εσόδων (δηλαδή των λογαρια-           -Λοιπά(διαγρ. Υπολ.)                  71.861,95 € 

 σµών “έκτακτα και ανόργανα έξοδα”                                                           74.046,17 €          

 και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”).                                                             

                                                                      Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα: 

                                                                          -∆ιαγρ. Υπολ.                             30.739,41 €  

 

       Αν τα ποσά των λογαριασµών  

 “έκτακτες ζηµιές” και έκτακτα κέρδη”  

 είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της   

 διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρα-   

 θέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση  

 τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03    

 του Γεν, Λογ. Σχεδίου).  
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(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των  «Έξοδα προηγουµένων χρήσεων» 

 λογαριασµών “Έσοδα προηγούµενων       -Φόροι-τέλη                         13.964,10 € 

 χρήσεων”, “Έσοδα από προβλέψεις   

 “Έξοδα προηγούµενων χρήσεων”.   

 

§ 13. Άλλες πληροφορίες αναγκαίες  

για την αρτιώτερη πληροφόρηση των εταίρων και τρίτων. 

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές 

διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και 

των τρίτων και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας. 

 

- Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πελάτες» αφορά απαιτήσεις από Ασφαλιστικά Ταµεία 

(Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., ΕΟΠΠΥκ.λπ.) τα οποία δεν έχουν οργανωµένο το διπλογραφικό 

λογιστικό σύστηµα. Για την επαλήθευση των υπολοίπων, δειγµατοληπτικά διενεργήσαµε 

έλεγχο της χρέωσης µε βάση τα τιµολόγια που εκδόθηκαν από την εταιρεία και της 

πίστωσης µε βάση τα extrait και λοιπά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη µας από την εταιρεία. 

- Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 

2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών 

καταστάσεων χρήσεως 2014.  
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Αµπελώνας, 30 Ιουλίου 2015 

 
                      Η Πρόεδρος του ∆.Σ.                                                            Ο ∆/νων Σύµβουλος                         

                            

 

 

                    ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Χ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ                                  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

                              Α.∆.Τ. ΑΗ 768620                                                            Α.∆.Τ. ΑΜ 812098 

 
                         Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής                                               Ο  Λογιστής          

 

 

                   

                      

                   ΚΑΡΚΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                    ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Η.   ΦΩΤΗΣ 

                               Α.∆.Τ. ΑΙ281140                                                         Α.∆.Τ.  Μ826054        

              

                Βεβαιώνεται ότι το παρόν προσάρτηµα που αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες  

                είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία                                  

                8 Αυγούστου 2015. 

 

Λάρισα, 8 Αυγούστου 2015 

 

                                         Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

                                 

      

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΚΑΤΣΙ∆ΗΣ      

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 29401 

 

                                                              
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 


