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ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  

1/1 - 31/12/2010 

 

Προς την  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 

 

Κύριοι µέτοχοι, 

Με την παρούσα έκθεση διαχειρίσεως η οποία έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις 

κατευθύνσεις της αναθεωρηµένης 4ης οδηγίας της Ε.Ε., επισυνάπτουµε πλήρη ανάλυση 

των οικονοµικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), είναι καταχωρηµένες στο 

βιβλίο απογραφών και ισολογισµού της εταιρείας και έχουν δηµοσιευθεί όπως ορίζει το 

άρθρο 135 του K.N. 2190/1920. 

 

Επισκόπηση 

Η διαχειριστική χρήση για το 2010  χαρακτηρίζεται από τις δυσµενείς οικονοµικές 

συνθήκες που προκλήθηκαν από την διεθνή κρίση, την επιβράδυνση της οικονοµικής 

δραστηριότητας και την µείωση της αγοραστικής δύναµης των πελατών. 

Η διοίκηση της εταιρίας λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες προέβη σε µια 

σειρά επιλογών  έχοντας ως  πρωταρχική της µέριµνα την  περιφρούρηση του υπέρτατου 

αγαθού της υγείας µε τη µικρότερη δυνατή οικονοµική επιβάρυνση επιδεικνύοντας 

ιδιαίτερη συνέπεια στις δεσµεύσεις για στήριξη των µικρών και µεσαίων εισοδηµάτων. 

Ήδη από τον ∆εκέµβριο του 2010 µειώθηκαν κατά 30% επιπρόσθετα οι τιµές της 

οικονοµικής θέσης νοσηλείας για το φυσιολογικό τοκετό και την καισαρική τοµή.  

Επίσης παρέχεται στους γονείς των παιδιών που γεννιούνται εντός της κλινικής δωρεάν η 

λήψη, επεξεργασία και φύλαξη βλαστικών κυττάρων από οµφαλοπλακουντιακό αίµα.  

 

Στο ίδιο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης µας εκπονήθηκε  το Πρόγραµµα Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2010» το οποίο ισχύει από την 1η Νοεµβρίου 2010 και 

µε το οποίο παρέχεται  σε όλους άµεση πρόσβαση στις υπηρεσίες µας µε πολύ µικρό 

κόστος. 



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 

Page 5 of 46 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας προχώρησε σε υπογραφή σύµβασης της 

Κλινικής µε το τον Ο.Γ.Α. (Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων) µε έναρξη ισχύος από 

1η Οκτωβρίου 2010.  

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής,  οι ασφαλισµένοι του Ο.Γ.Α. αποκτούν δυνατότητα 

άµεσης πρόσβασης στις υπηρεσίες εσωτερικής νοσηλείας και περίθαλψης της κλινικής 

Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας  υπέγραψε συµφωνία και µε τις ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρίες ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και GENERALLI µε έναρξη ισχύος 

από 1
η
 Οκτωβρίου 2010 

 

Εξέλιξη και επιδόσεις χρήσης 2010 

Η εταιρεία ξεκίνησε την λειτουργία της υπερσύγχρονης κλινικής πιλοτικά στα τέλη 

Μαρτίου 2010 και κατά τους πρώτους µήνες κατά τους οποίους ήταν σε καθεστώς 

µερικής λειτουργίας, µέχρι και τα εγκαίνια της, παρουσίασε, υπό το πρίσµα της κρίσης, 

σχετικώς ικανοποιητική  εξέλιξη των εισαγωγών και των εξωτερικών ασθενών της, ενώ 

πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι σε εξέλιξη η σταδιακή έναρξη λειτουργίας των λοιπών 

τµηµάτων της κλινικής καθώς και οι διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµβάσεων µε 

ασφαλιστικούς φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες σήµερα έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε € 3,34 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν 

σε € -6,12 εκατ. έναντι € -0,99 εκατ. κατά την προηγούµενη χρήση (κατά την οποία η 

κλινική δεν ήταν σε λειτουργία), ενώ οι καθαρές ζηµίες µετά από φόρους ανήλθαν σε € 

-7,5 εκατ., έναντι € -0,86 εκατ. κατά την προηγούµενη χρήση 2009. 

 

∆απάνες Εταιρίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρίας  ανήλθαν το 2010 σε € 2,93 

εκατ., έναντι € 0,99 εκατ. αντίστοιχα για το 2009. Η αύξηση αυτή, οφείλεται στην 

έναρξη λειτουργίας της εταιρείας. 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά το 2010 και έφθασαν σε € 1 

εκατ. από € 0,03 εκατ. κατά το 2009 και αντιπροσωπεύει το κόστος του 

χρηµατοοικονοµικού δανεισµού από την έναρξη λειτουργίας της κλινικής µέχρι την 

31/12/2010. 
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∆άνεια - Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 

Ο συνολικός δανεισµός της εταιρίας  ανήλθε σε € 48,65 εκατ. στις 31/12/2010 έναντι € 

32 εκατ. στις 31/12/2009 σηµειώνοντας αύξηση 51,8%, λόγω της προόδου στο 

επενδυτικό-αναπτυξιακό πρόγραµµα που αφορά στην χρηµατοδότηση του έργου της 

κατασκευής, εξοπλισµού και λειτουργίας της εταιρίας. 

 Τα «Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα» της εταιρίας  στις 31/12/2010 διαµορφώθηκαν 

σε € 0,5 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. στις 31/12/2009.  

 

Προσωπικό 

Το συνολικά απασχολούµενο προσωπικό της εταιρίας ανήρχετο στις 31/12/2010 σε 190 

άτοµα έναντι 44 ατόµων στις 31/12/2009. 

Η µεταβολή αυτή επήλθε λόγω της πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την 

σταδιακή ένταξη σε λειτουργία της κλινικής. 

 

Σηµαντικά γεγονότα κατά το 2010 

Η εταιρία ξεκίνησε την λειτουργία της στις  22/3/2010 στη Θεσσαλία και την ευρύτερη 

περιοχή της, στην καρδιά της Ελλάδας, και αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες επενδύσεις 

του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα, ασφαλώς την µεγαλύτερη στην περιφέρεια. 

Επενδύθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους περίπου € 70 εκατ. στα πλαίσια υλοποίησης 

του επενδυτικού σχεδίου της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

της κλινικής και µάλιστα σε µια πολύ κρίσιµη οικονοµική περίοδο για την χώρα µας. 

 

Με την από 31/10/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

εταιρείας αποφασίστηκαν: α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά € 7.970.309,28 µε 

κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιον µε αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής 

αξίας της µετοχής από € 2,00 σε € 2,72, β) η µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης των 

µετοχών από € 2,72 σε € 0,68 µε την ταυτόχρονη αύξηση του αριθµού τους από 

11.069.874 σε 44.279.496 κοινές δεσµευµένες ονοµαστικές µετοχές και γ) η αύξηση του 

Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 4.636.363,76 µε µετρητά, µε την έκδοση 

6.818.182 νέων κοινών δεσµευµένων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,68 η 

κάθε µια και τιµή διάθεσης € 0,88 € ανά µετοχή  από την οποία προέκυψε «Αποθεµατικό 

από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον» ποσό € 1.363.636,40. (Απόφαση 5761/02.12.2010 

Νοµαρχίας Λάρισας). Η πιστοποίηση της αύξησης του Κεφαλαίου εγκρίθηκε µε την 

Απόφαση 522/28.02.2011 της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
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Εντός του Ιανουαρίου του 2010, η ∆ιοίκηση της εταιρείας προχώρησε στη σύναψη 

κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ύψους € 49 εκατ. κατ’ ανώτατο, εκ των οποίων τα € 30 

εκατ. χρησιµοποιήθηκαν για την αποπληρωµή προηγούµενου Οµολογιακού ∆ανείου και 

τα υπόλοιπα θα χρησιµοποιηθούν για την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης της 

επένδυσης και των τόκων κατασκευαστικής περιόδου.  Το ποσό της εκταµίευσης την 

31/12/2010 ανέρχεται σε € 43,4 εκατ 

 

Προοπτικές 

Οι προοπτικές για µια επιτυχή λειτουργία της εταιρείας συνεχίζουν να ενισχύονται, 

αντικατοπτρίζοντας την αυξανόµενη ζήτηση για παροχή υπηρεσιών υγείας, υψηλού 

επιπέδου.  

Η λειτουργία της ΙΑΣΩ Θεσσαλίας (στην οποία θα αναπτυχθούν Μαιευτική, 

Γυναικολογική και Γενική Κλινική) αποτελεί το πρώτο στρατηγικό βήµα του οµίλου 

ΙΑΣΩ στην παροχή υπηρεσιών υγείας εκτός του νοµού Αττικής και εντάσσεται στον 

ευρύτερο σκοπό της δηµιουργίας αυξηµένης αξίας της εταιρείας για τους µετόχους της. 

Τα παραπάνω ενισχύονται από το έντονο ενδιαφέρον που δείχνουν οι Ιατροί της 

περιοχής, εκ των οποίων σηµαντικός αριθµός έχει ενταχθεί στο µετοχικό σχήµα της 

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. 

Για τα επόµενα χρόνια, στόχο της εταιρίας αποτελεί η προσέλκυση περιστατικών 

εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών µέσω: α) των υφιστάµενων ιατρών-µετόχων και 

νέων συνεργαζόµενων ιατρών, οι οποίοι θα επανδρώσουν το στελεχιακό-ιατρικό 

δυναµικό της κλινικής, µεταφέροντας και την πελατεία τους, β) των ιδιωτών πελατών, 

για την προσέλκυση των οποίων, η εταιρία θα αξιοποιήσει την ισχυρή εταιρική ονοµασία 

(brand name), την εµπειρία, την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των εταιριών του 

Οµίλου καθώς και γ) των ασφαλιστικών ταµείων, µέσω σύναψης σχετικών συµβάσεων.  

 

Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για 

τις χρήσεις 2007 µέχρι σήµερα, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 

πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα 

οριστικοποιηθούν. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007 έως και 2010 δεδοµένου ότι δεν 

υπάρχουν έσοδα και οι χρήσεις είναι ζηµιογόνες εκτιµάται ότι δε θα προκύψουν 

φορολογικές διαφορές και γι’ αυτό το λόγο δεν έγινε καµία πρόβλεψη στα αποτελέσµατα 

και ίδια κεφάλαια της εταιρίας. 
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Σηµαντικά γεγονότα µετά την 31/12/2010 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας προχώρησε σε υπογραφή σύµβασης της 

Κλινικής µε το Ι.Κ.Α. βάση της οποίας οι ασφαλισµένοι του Ιδρύµατος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  µέσω της σύµβασης αυτής αποκτούν δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στις 

υπηρεσίες εσωτερικής νοσηλείας και περίθαλψης της κλινικής. 

 

Επίσης, την 17/01/2011 η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Η 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που λειτουργεί στις υπερσύχρονες ιατρικές εγκαταστάσεις 

παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των σύγχρονων µεθόδων αιµοκάθαρσης. Η 

Μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζεται η άνετη και ευχάριστη διαµονή των 

ασθενών οι οποίοι θα βρίσκονται συνεχώς υπό τη στενή παρακολούθηση του 

εξειδικευµένου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού το οποίο έχει επιλεγεί µε 

αυστηρά κριτήρια. Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών όπως και η άρτια οργάνωση του 

νοσοκοµείου εγγυάται την ασφάλεια και παρακολούθηση των αρρώστων καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 24ώρου.  

Ολοκληρώθηκε στις 31/01/2011 µε απόλυτη επιτυχία η αύξηση µε ιδιωτική τοποθέτηση 

του µετοχικού κεφαλαίου κατά 6 εκατοµµύρια ευρώ.  

Mε την καταβολή του ποσού αυτού, καλύφθηκε κατά 100% η ανωτέρω αύξηση και το 

µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον στο ποσό των 34.746.421,04€. 

 

Σας εκθέσαµε την πορεία και το δυναµικό της εταιρείας στην χρήση του 2010, σας 

παραθέσαµε την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις 

διατάξεις για τις ανώνυµες εταιρείες και εισηγούµαστε την έγκριση, των οικονοµικών 

καταστάσεων υποθέσεων και την απαλλαγή των µελών του διοικητικού συµβουλίου και 

του ελεγκτού από κάθε ευθύνη για την διαχείριση και τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων της κρινόµενης χρήσεως. 

 

Λάρισα, 19 Μαρτίου 2011   

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» που αποτελούνται από την κατάσταση 

οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων 

και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 

εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια 

διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς 

και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2010, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011 

 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 12381 

 

 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή, 153 41 

      Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Εταιρείας:  148 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 

31/12/2010 

  Σηµείωση Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31/12/2010 31/12/2009 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

   

Ενσώµατα πάγια 6 61.108.883,09 64.918.989,00 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 212.116,00 0,00  

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 15, 19 1.424.905,97 409.061,20 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 23 8.656,92 8.270,42 

   62.754.561,98 65.336.320,62 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέµατα 8 679.973,00 201.040,75 

Απαιτήσεις από Πελάτες  1.094.403,65 0,00 

Λοιπές απαιτήσεις 9 11.159.746,59 16.049,17 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10 500.176,56 1.386.077,59 

   13.434.299,80 1.603.167,51 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  76.188.861,78 66.939.488,13 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Μετοχικό κεφάλαιο (11.069.874 µτχ. Χ 2,00 €) 21 22.139.748,00 22.139.748,00 

Αποθεµατικά Υπέρ το άρτιο 21 8.417.811,00 8.417.811,00 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 22 2.064.098,59 612.360,97 

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον  -9.839.496,82 -2.337.985,87 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   22.782.160,77 28.831.934,10 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

∆άνεια 11 43.400.000,00 30.000.000,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 13 11.000,00 0,00 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

14 42.798,86 13.631,10 

   43.453.798,86 30.013.631,10 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 4.702.902,15 6.093.922,93 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 11 5.250.000,00 2.000.000,00 

   9.952.902,15 8.093.922,93 

Σύνολο Υποχρεώσεων  53.406.701,01 38.107.554,03 

 

 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   76.188.861,78 66.939.488,13 

 
Οι Συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/2010 

 

    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1/1- 1/1- 

  
Σηµεί

ωση 31/12/2010 31/12/2009 

1/10-

31/12/2010 

1/10-

31/12/2009 

Κύκλος εργασιών  5 3.336.096,03 0,00 1.591.321,45 0,00 

Κόστος πωληθέντων 20 7.494.574,11 0,00 2.391.663,32 0,00 

Μικτά κέρδη / (ζηµίες)  -4.158.478,08 0,00 -800.341,87 0,00 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 15 417.024,14 0,00 265.821,90 0,00 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 20 -2.933.703,66 -990.819,34 -963.320,89 -505.928,58 

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 20 -1.167.947,81 0,00 -372.855,14 0,00 

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 16 -176,16 -777,63 4,08 -777,63 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων  -6.120.289,79 -987.269,11 -1.290.349,07 -502.378,35 

Αποσβέσεις 6 -1.722.991,78 -4.327,86 -580.342,85 -4.327,86 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων   -7.843.281,57 -991.596,97 -1.870.691,92 -506.706,21 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 17 5.628,50 22.784,43 707,75 637,14 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 17 -1.011.822,05 -3.707,50 -388.447,85 -310,66 

Λοιπά χρηµατοιοκονοµικά αποτελέσµατα  0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη/ζηµίες από συνδεµένες επιχειρήσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων  -8.849.475,11 -972.520,04 -2.258.432,02 -506.379,73 

Φόρος Εισοδήµατος 18 1.347.964,16 112.869,29 -5.976,14 35.861,17 

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 19 -7.501.510,95 -859.650,75 -2.264.408,16 -470.518,56 

Κατανέµονται σε:        

Ιδιοκτήτες µητρικής  -7.501.510,95 -859.650,75 -2.264.408,16 -470.518,56 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)  0,00 0,00 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 

φόρους (Α)+(Β)  -7.501.510,95 -859.650,75 -2.264.408,16 -470.518,56 

Κατανέµονται σε:       

Ιδιοκτήτες µητρικής  -7.501.510,95 -859.650,75 -2.264.408,16 -470.518,56 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή 

- βασικά σε €   -0,6777 -0,0831 -0,2690 -0,0455 

 

Οι Συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

1/1- 31/12/2010 1/1- 31/12/2009 

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη Χρήσης -8.849.475,11 -972.520,04 

Προσαρµογές στα κέρδη 2.971.242,17 -5.040,15 

  -5.878.232,94 -977.560,19 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    

Αύξηση/(µείωση) αποθεµάτων -478.932,25 -201.040,75 

Αύξηση/(µείωση) απαιτήσεων -1.623.311,04 55.437,77 

Αύξηση/(µείωση) λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού -386,50 0,00 

Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων -1.923.336,46 -307.544,51 

  -4.025.966,25 -453.147,49 

Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες  -9.904.199,19 -1.430.707,68 

     

Λειτουργικές  δραστηριότητες    

Καταβληθέντες τόκοι -709.112,15 -3.707,50 

Καταβληθείς φόροι εισοδήµατος -30.815,01 -23.290,44 

Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες (Α) -10.644.126,35 -1.457.705,62 

     

Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές ενσώµατων και Άυλων παγίων -6.897.403,18 -29.516.035,31 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 5.628,50 22.784,43 

Καθαρές ταµιακές ροές από Επενδυτικές  δραστηριότητες (Β) -6.891.774,68 -29.493.250,88 

     

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 14.113.317,00 

∆άνεια αναληφθέντα 16.650.000,00 17.500.000,00 

Αποπληρωµή δανεισµού 0,00 0,00 

Καθαρές ταµιακές ροές από Χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες (Γ) 16.650.000,00 31.613.317,00 

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

(Α+Β+Γ) -885.901,03 662.360,50 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως 1.386.077,59 723.717,09 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσεως 500.176,56 1.386.077,59 

 

Οι Συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 01/01-31/12/2010 

 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
       

Μετοχικό Υπέρ το Τακτικό Αποθεµατικά Σωρευµένα Σύνολο 

 Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεµατικό 

Αναπρο-

σαρµογής 

Κέρδη / 

Ζηµίες 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Έναρξης 

Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2009) 11.789.280,00 654.960,00 0,00 612.360,97 -1.478.335,12 11.578.265,85 

Κέρδη (ζηµία) χρήσης  0,00 0,00 0,00 0,00 -859.650,75 -859.650,75 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 -859.650,75 -859.650,75 

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 10.350.468,00 7.762.851,00 0,00 0,00 0,00 18.113.319,00 

Τακτικό Αποθεµατικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποτίµηση ακινήτων σε εύλογη 
αξία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

Χρήσης (την 31η ∆εκεµβρίου 

2009) 22.139.748,00 8.417.811,00 0,00 612.360,97 -2.337.985,87 28.831.934,10 

       

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Έναρξης 

Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2010) 22.139.748,00 8.417.811,00 0,00 612.360,97 -2.337.985,87 28.831.934,10 

Κέρδη (ζηµία) χρήσης  0,00 0,00 0,00 0,00 -7.501.510,95 -7.501.510,95 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.501.510,95 -7.501.510,95 

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τακτικό Αποθεµατικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποτίµηση ακινήτων σε εύλογη 

αξία 0,00 0,00 0,00 1.451.737,62 0,00 1.451.737,62 

Μερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

Χρήσης (την 31η ∆εκεµβρίου 

2010) 22.139.748,00 8.417.811,00 0,00 2.064.098,59 -9.839.496,82 22.782.160,77 

 

Οι Συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων κατά την 31/12/2010 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία  "ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ" ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ιδρύθηκε 

την 24η ∆εκεµβρίου 2002, ξεκίνησε δε τη δραστηριοποίησή της στο χώρο της παροχής 

υπηρεσιών υγείας τον Μάρτιο του 2010.  

Η εταιρεία "ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ" ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έχει την 

µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας. Έχει την έδρα της στη Νίκαια Λάρισας, 8
Ο
 χλµ Π.Ε.Ο. 

Λάρισας - Αθήνας και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.iasothessalias.gr 

Οι οριστικές οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2010 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο την  19.03.2011. 

 

2. Οι  σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 

 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού που εφαρµόστηκαν για τις οριστικές 

οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ίδιες µε αυτές που εφαρµόστηκαν για την σύνταξη των 

ελεγµένων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων που έληξαν στις 31 

∆εκεµβρίου 2008 και 31 ∆εκεµβρίου 2007 (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις). Το 2003 

και 2004 το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε µια σειρά από νέα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) και αναθεώρησε ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (IAS) τα οποία σε συνδυασµό µε τα υφιστάµενα µη αναθεωρηµένα 

πρότυπα που είχε εκδώσει η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC – 

Πρόγονος του Σώµατος ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB), αναφέρονται ως “ The 

IFRS Stable Platform 2005”. 

Η Εταιρεία εφαρµόζει τα «The IFRS Stable Platform 2005» από την 01/01/2005. 

 

Υιοθέτηση του ∆ΛΠ Νο 1 (Αναθεωρηµένο 2003) 

  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους, εκτός από τα οικόπεδα και τα κτίρια που έχουν αποτιµηθεί στην 

εύλογη αξία τους και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 
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Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 

υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης 

χρήσης, µε εξαίρεση την εφαρµογή των νέων προτύπων και διερµηνειών που 

αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές 

χρήσεις που ξεκινούν την 1/1/2010: 

 

I. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την λογιστική περίοδο που ξεκινά από 

την 1/1/2010. 

 

• ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 

27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 

2009.   Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό 

συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας 

υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση 

επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την 

εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση 

µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα 

αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή της υπεραξίας). 

 

• ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς» (Τροποποίηση) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που 

εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆.Π.Χ.Α. αναφορικά µε τη χρήση του τεκµαιρόµενου 

κόστους στα  περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά 

πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες 

περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν 

επηρεάζει την Εταιρεία, καθώς έχει ήδη µεταβεί στα ∆.Π.Χ.Α. 

 

• ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (Τροποποίηση) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2010. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών µεταξύ εταιρειών του ιδίου οµίλου και πως αυτές 
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αντιµετωπίζονται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών.  Η 

διερµηνεία αυτή δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 15 - Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύµφωνα µε 

την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2010).  

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για 

τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το 

έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη 

κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το 

στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία 

διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία αυτή 

δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 16 – Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 

εξωτερικό (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο 

ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο 

εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική 

οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα 

αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο 

στοιχείο. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

•       Ε∆∆ΠΧΠ  17 «∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε 

ιδιοκτήτες» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. 

Η διερµηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό σε περίπτωση διανοµής µη-χρηµατικών 

περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες. Συγκεκριµένα διευκρινίζεται το πότε θα πρέπει 

να αναγνωρίζεται υποχρέωση, ο τρόπος επιµέτρησης της υποχρέωσης και των 

σχετιζόµενων περιουσιακών στοιχείων καθώς και το πότε θα πρέπει να 

αποαναγνωρίζεται η υποχρέωση και το περιουσιακό στοιχείο. Οι εν λόγω οδηγίες δεν 

έχουν εφαρµογή όταν το περιουσιακό στοιχείο που µεταβιβάζεται ελέγχεται από την ίδια 

οντότητα πριν και µετά τη συναλλαγή, άρα δεν έχει σχέση µε διανοµές µεταξύ 
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θυγατρικής και µητρικής εταιρείας, ούτε µε µεταβιβάσεις µεταξύ θυγατρικών οι οποίες 

θεωρούνται κατ’ εκτίµηση διανοµές.  Επίσης, δεν έχουν εφαρµογή εάν µια µητρική 

εταιρεία διανέµει µέρος της επένδυσης της σε µια θυγατρική δηµιουργώντας µια 

µειοψηφική συµµετοχή αλλά διατηρώντας τον έλεγχο.  Σε αυτήν την περίπτωση η 

διανοµή λαµβάνεται υπόψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 27 (όπως 

τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008).  Η διερµηνεία αυτή δεν έχει επίδραση στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

• Ε∆∆ΠΧΠ  18 «Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» 

Η ∆ιερµηνεία 18 διευκρινίζει τις προϋποθέσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες 

µία οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη κάποιο ενσώµατο πάγιο, το οποίο η οντότητα 

πρέπει στη  συνέχεια να χρησιµοποιήσει είτε για να συνδεθεί ο πελάτης σε ένα δίκτυο 

είτε για να παρέχει στον πελάτη απρόσκοπτη πρόσβαση σε προµήθεια αγαθών ή 

υπηρεσιών (όπως η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου ή νερού). Σε 

ορισµένες περιπτώσεις, η οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή ενσώµατου παγίου έτσι ώστε 

να συνδεθεί ο πελάτης σε ένα δίκτυο ή να παρέχει στον πελάτη συνεχή πρόσβαση στην 

παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών (ή και τα δύο).  Η διερµηνεία αυτή δεν έχει επίδραση 

στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

•   ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και 

Αποτίµηση» 

Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

α) Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης 

αξίας µέσω των αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληροί τις 

προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής 

επένδυσης. 

β) Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης  στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, όσον 

αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα για εµπορική εκµετάλλευση, έχει 

τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση που αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που 

έχουν κοινή διαχείριση µε τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου 
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βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών, συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το 

χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση. 

γ) Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων 

δηλώνει ότι, ένα µέσο αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην 

αναφέρουσα οικονοµική οντότητα  και αναφέρει έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας 

οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι, για να εφαρµοστεί η λογιστική 

αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να 

πληρούνται συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν 

την απαίτηση έτσι ώστε το ∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΠ 8 «Τοµείς  

δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τοµείς να βασίζεται σε 

πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της οικονοµικής οντότητας. 

δ) Όταν αποτιµάται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή 

της  λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, πρέπει να 

χρησιµοποιείται ένα αναθεωρηµένο πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της 

διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας). 

Η Εταιρεία εφαρµόζει το ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) από την 1
η
 Ιανουαρίου 2009. ∆εν έχει 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, 

εφαρµόζεται για τις περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 30 Μαρτίου 2009).  

Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης.  

Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 

βελτιώσεων για το 2009 του Σ.∆.Λ.Π. (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που 

υπεισέρχονται στα ∆.Π.Χ.Α ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου 

προγράµµατος βελτιώσεων του Σ.∆.Λ.Π. που δηµοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2009. Οι 

παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα οικονοµική χρήση. Επίσης, εφόσον 

δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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• ∆.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας 

κοινοπραξίας και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής 

του ∆.Π.Χ.Α. 2. 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 

Πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση 

ή τις διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 8 «Κλάδοι δραστηριοτήτων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών 

σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα. 

 

• ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε 

την έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή 

µη κυκλοφορούν στοιχείο. 

 

• ∆.Λ.Π. 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο 

περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να 

κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. 

 

• ∆.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων 

και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις. 

 

• ∆.Λ.Π. 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν 

η οικονοµική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας. 
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• ∆.Λ.Π. 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην 

οποία πρέπει να επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι 

ένας λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆.Π.Χ.Α. 8 (δηλαδή 

πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων). 

 

• ∆.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 3 

(αναθεωρηµένο) όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των µεθόδων 

αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε 

µία συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. 

 

• ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των 

κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το 

κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και 

(γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας 

προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα 

αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη 

ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά 

την ηµεροµηνία της απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που 

αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονοµικές οντότητες που 

τελούν υπό κοινό έλεγχο. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο 

Εξωτερικό» 

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε 

εκµετάλλευση στο εξωτερικό, κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από 
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οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας 

εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. 

 

ΙΙ.  Πρότυπα και διερµηνίες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ για την 

λογιστική περίοδο που ξεκινά από την 1/1/2010. 

 

• ∆ΠΧΑ 9   «Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία, ταξινόµηση και επιµέτρηση» 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ 

(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το 

Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να 

προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 

9 όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη 

αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που 

δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. 

Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται 

είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το 

επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών 

του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει 

επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της 

οικονοµικής οντότητας αλλάξει και, στην προκειµένη περίπτωση, η οικονοµική οντότητα 

απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε 

συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. 

 

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατο-

οικονοµικής αναφοράς» - γνωστοποιήσεις για χρηµατοοικονοµικά µέσα  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 

2010. 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα 

∆ΠΧΑ τις ίδιες διατάξεις µετάβασης που περιλαµβάνονται στην τροποποίηση του 
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∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε τη συγκριτική πληροφόρηση που αφορά τις γνωστοποιήσεις της 

νέας ιεράρχησης τριών επιπέδων εύλογης αξίας. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα 

έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς έχουν ήδη µεταβεί στα 

∆ΠΧΑ. 

 

• ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2012. 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών 

περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης 

αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, η 

επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονοµική 

οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης του ή µέσω 

της πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειµενικότητας στον καθορισµό του τρόπου 

ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε εύλογη αξία σύµφωνα 

µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα 

ανακτηθεί εξ’ολοκλήρου µέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το 

επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου 

όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο 

επενδυτικό ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι µέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή 

δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων 

µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

•  ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 

2010. Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι 

ενός καθορισµένου ποσού σε ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από 

το υφιστάµενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που 

τα δικαιώµατα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους µετόχους µιας εταιρείας, οι οποίοι 

κατέχουν ίδιας κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους της εταιρείας, για ένα καθορισµένο 

ποσό σε ξένο νόµισµα, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης 

ανεξάρτητα από το νόµισµα στο οποίο έχει οριστεί η τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος. 
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•  ∆ΛΠ 24 (Αναθεώρηση)  «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2011. Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να 

προσδιοριστεί εάν το δηµόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το 

δηµόσιο µπορούν να θεωρηθούν ως ένας και µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι’ αυτόν 

τον προσδιορισµό, η εταιρεία θα πρέπει να αναλογιστεί το βαθµό στον οποίο υπάρχει 

οικονοµική αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των εταιρειών. Η τροποποίηση έχει 

αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. 

 

• Ε∆∆ΠΧΠ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων 

Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»  

 Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2011. 

Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρίες να αναγνωρίσουν 

ορισµένες εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως 

περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη 

εφαρµογή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. 

Επειδή η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν τέτοια προγράµµατα παροχών για τους 

εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν θα έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις 

της Εταιρείας. 

 

• Ε∆∆ΠΧΠ 19 «∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. 

 Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις 

επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωσης µεταξύ εταιρείας και πιστωτή όπου ο 

πιστωτής αποδέχεται µετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρίας 

προκειµένου για τον µερικό ή ολικό διακανονισµό της υποχρέωσης. Με τη διερµηνεία 

αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το 

τίµηµα που πληρώνεται βάσει του ∆ΛΠ 39, παράγραφος 41 και συνεπώς, η 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης 

που εκδίδονται αντιµετωπίζονται ως το πληρωτέο τίµηµα προκειµένου για την εξάλειψη 

της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει 

την τροποποίηση αυτή. 
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Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε 

σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ηµεροµηνίες 

εφαρµογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Επιτρέπεται νωρίτερη 

εφαρµογή για όλες τις περιπτώσεις ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει 

αυτές τις τροποποιήσεις. 

 

• ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ»  

Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011.  

Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τον χειρισµό των αλλαγών λογιστικών πολιτικών κατά 

τη χρήση της πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΑ µετά τη δηµοσίευση ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων βάσει του ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, 

επιτρέπει κατά την πρώτη εφαρµογή τη χρήση µίας εύλογης αξίας η οποία καθοδηγείται 

από συγκεκριµένο γεγονός ως «τεκµαρτό κόστος» και τέλος, διευρύνει το πλαίσιο 

εφαρµογής του «τεκµαρτού κόστους» για ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία συµπεριλαµβάνοντας στοιχεία που χρησιµοποιούνται σε δραστηριότητες που 

υπόκεινται σε ρύθµιση τιµών. 

 

• ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»  

Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010.  

Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά 

µέσα: Γνωστοποιήσεις, του ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση και του 

∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, οι οποίες εξαλείφουν 

την εξαίρεση για ενδεχόµενες υποχρεώσεις, δεν έχουν εφαρµογή σε ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων οι ηµεροµηνίες 

απόκτησης προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 2008). 

Επιπρόσθετα, η αναβάθµιση αυτή περιορίζει το πλαίσιο εφαρµογής για επιλογή µεθόδου 

επιµέτρησης (εύλογη αξία ή ποσοστιαία συµµετοχή στα αναγνωρίσιµα καθαρά 

περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης εταιρείας βάσει της παρούσας συµµετοχής 

ιδιοκτησίας) µόνο στα συστατικά στοιχεία της µη-ελέγχουσας συµµετοχής που 

αποτελούν παρούσα συµµετοχή ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους κατόχους 

ποσοστιαία συµµετοχή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. 

Τέλος, απαιτεί από µια εταιρεία (σε µία συνένωση επιχειρήσεων) να λαµβάνει υπόψη την 

αντικατάσταση των συναλλαγών της αποκτώµενης εταιρείας για παροχές που 
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εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (είτε υποχρεωτικές είτε εθελοντικές), δηλαδή να 

γίνεται διαχωρισµός µεταξύ του τιµήµατος και των εξόδων που καταχωρούνται µετά τη 

συνένωση. 

 

• ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011.  

Η αναθεώρηση αυτή παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7 και δίνει έµφαση στην αλληλεπίδραση µεταξύ ποσοτικών 

και ποιοτικών γνωστοποιήσεων και της φύσης και της έκτασης των κινδύνων που 

σχετίζονται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 

• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011.  

Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι µια εταιρεία θα παρουσιάζει ανάλυση 

του λοιπού συνολικού εισοδήµατος για κάθε στοιχείο της καθαρής θέσης, είτε στην 

κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις των. 

 

• ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010.  

Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέφερε η 

τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 στο ∆ΛΠ 21 Επιδράσεις µεταβολών των τιµών 

συναλλάγµατος, στο ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και στο ∆ΛΠ 31 

Συµµετοχές σε κοινοπραξίες, έχουν µελλοντική εφαρµογή για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009 ή νωρίτερα σε περίπτωση πρόωρης εφαρµογής 

του ∆ΛΠ 27. 

 

• ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011.  

Η αναθεώρηση αυτή παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρµογή των αρχών 

γνωστοποίησης στο ∆ΛΠ 34 και προσθέτει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 13 Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών  

Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011.  

Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των 

προγραµµάτων επιβράβευσης βάσει της αξίας των προγραµµάτων επιβράβευσης την 
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οποία οι πελάτες θα µπορούσαν να εξαργυρώσουν, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και 

το ποσό των εκπτώσεων ή κινήτρων που έχουν υπό άλλες συνθήκες χορηγηθεί σε 

πελάτες οι οποίοι δεν συµµετέχουν σε προγράµµατα επιβράβευσης. 

 

 

2.2. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 

προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε 

διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Η 

Εταιρεία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ προσφέρει αποκλειστικά υπηρεσίες υγείας, οι οποίες 

αποτελούνται από νοσοκοµειακές, διαγνωστικές, θεραπευτικές και ερευνητικές 

δραστηριότητες οι οποίες περικλείονται στο ταξινοµηµένο κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ 86.10 

(Νοσοκοµειακές δραστηριότητες). 

 

2.3. 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 κάθε εταιρεία λειτουργεί 

(λειτουργικό νόµισµα).  Οι  οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που 

είναι το λειτουργικό νόµισµα  όλων των εταιρειών του Οµίλου ΙΑΣΩ. 

 

2.4. Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια, εκτός των παραγωγικών ακινήτων, αποτιµώνται στο κόστος 

κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος 

κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων.  

Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική 

αξία των ενσωµάτων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρία 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι 

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν 

πραγµατοποιούνται. 

Τα παραγωγικά ακίνητα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται  

από ανεξάρτητους εκτιµητές, µειωµένες κατά τις µεταγενέστερα σωρευµένες αποσβέσεις 

και ζηµίες αποµείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρµόζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
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ούτως ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να µην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις 

ηµεροµηνίες κλεισίµατος του ισολογισµού. 

Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από 

αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων 

κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή µειωτικής αναπροσαρµογής (υποτίµησης) 

συγκεκριµένου ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση 

ισόποσο µέρος της αναπροσαρµογής καταχωρείται στα έσοδα. 

Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή, καταχωρούνται 

στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο αποθεµατικό αναπροσαρµογής 

για το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο.  

Η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρµοσµένης 

αξίας των ακινήτων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που 

βασίζονται στο κόστος κτήσεώς τους, µεταφέρεται από το αποθεµατικό αναπροσαρµογής 

κατ’ ευθείαν στα κέρδη εις νέο. 

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. Για τα παραγωγικά ακίνητα που αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το 

τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, 

µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.  

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση  

κατά την κρίση της ∆ιοίκησης,σε  εύλογο χρονικό διάστηµα. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία 

τους, οι διαφορές (αποµείωσης) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα . 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων 

παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως 

εξής: 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ  ΠΑΓΙΑ ΕΤΗ 

Κτίρια 40-50 

Μηχανολογικός Εξοπλισµός 5-30 

Ασύρµατο δίκτυο επικοινωνίας 30 

Μηχανήµατα  υψηλής  τεχνολογίας 5 

Μηχανήµατα  µέσης  τεχνολογίας 14 

Ειδικά Μηχανήµατα 20 

Αυτοκίνητα 5-7 
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Επιβατικά αυτ/τα & µοτοσυκλέτα 5 

Φορτηγά 7 

Λοιπός Εξοπλισµός 3-20 

Έπιπλα 20 

Σκεύη 15 

Μηχανές γραφείων 10 

Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 5 

Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 3 

 

Τα παραγωγικά ακίνητα 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 ακινήτων αρχίζει όταν τα ακίνητα 

είναι έτοιµα για χρήση. 

 

2.5. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

Σήµατα και άδειες 

Τα σήµατα και οι άδειες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 

των στοιχείων αυτών. 

Λογισµικό – λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 

των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται ως εξής: 

• SAP R3 (το βασικό επιχειρησιακό λογισµικό)  10 έτη 

• LIS  (πρόγραµµα κεντρικών εργαστηρίων) 5 έτη 

• RIS  (λογισµικό υποστήριξης ακτινολογικού) 5 έτη 

• ASTRAIA (λογισµικό υποστήριξης εµβρυοµητρικής) 5 έτη 

• MUSE , QA ( λογισµικό υποστήριξης καρδιολογικού) 5 έτη 

• MS OFFICE, WINDOWS 2000, XP, MS, MONEY  3 έτη 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη διατήρηση του λογισµικού καθώς και το κόστος των 

ερευνών καταχωρούνται στη χρήση που πραγµατοποιούνται 

 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισµικού 

καταχωρούνται ως έξοδα όταν γίνονται.  
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2.6. Κατασκευαστικές συµβάσεις 

Τα  κατασκευαστικά  έργα του οµίλου δηµοπρατούνται και στην συνέχεια µετά από 

διαπραγµατεύσεις ανατίθενται στον µειοδότη και ακολουθεί υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης. Οι συµβάσεις πριν την υπογραφή τους ελέγχονται από την Νοµική υπηρεσία, 

την Οικονοµική ∆ιεύθυνση και την διεύθυνση Έργων, ακολούθως δε εγκρίνονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και υπογράφονται από τα εξουσιοδοτηµένα προς τούτο πρόσωπα. 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος υλοποίησης των συµβάσεων γίνεται από την 

Οικονοµική διεύθυνση και την ∆ιεύθυνση έργων. 

 

2.7. Επενδύσεις 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι 

διαπραγµατεύσιµες σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται στις τρέχουσες τιµές τους, κατά 

την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού.  

 

2.8. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο  

του µέσου σταθµικού κόστους.  

Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των 

αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας  της εταιρίας. 

 

2.9. Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται  στην πραγµατική αξία τους µειωµένες µε τις 

ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις).  

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

2.10. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, και 

προθεσµιακές καταθέσεις χαµηλού κινδύνου. 

 

2.11. Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  
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Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που 

σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται 

στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει 

περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, µέχρις ότου οι 

ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά, από πώληση ιδίων µετοχών, 

καθαρό, από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει 

περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

2.12. ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται  στην πραγµατική αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα 

κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  

Η εύλογη αξία του συστατικού µέρους, που αφορά υποχρέωση ενός µετατρέψιµου 

οµολογιακού δανείου, προσδιορίζεται µε την χρήση του τρέχοντος επιτοκίου για 

ισοδύναµο µη µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο. Η υποχρέωση αυτή, µεταγενέστερα, 

αποτιµάται στο αναπόσβεστο κόστος µέχρι την άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής ή 

την λήξη. 

 

2.13. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης 

που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν  

κάθε φορά, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την 

οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της 

προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

2.14. Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται 

ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 
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Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την 

εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που 

προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της 

προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως βάσει 

αναλογιστικής µελέτης µε την χρήση της µεθόδου της προβαλλόµενης πιστωτικής 

µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το 

επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την 

περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα 

χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν 

πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν 

δεσµεύεται. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται.  

 

2.15. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, 

ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή 

οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

 

2.16. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η 

αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται (τιµολογηµένα & µε πρόβλεψη) µε βάση τις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες της συγκεκριµένης περιόδου. 

Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 

εύλογα εξασφαλισµένη. 
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Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

2.17. Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 

Εκµισθωτής 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε 

βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

Μισθωτής 

Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε 

βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

 

2.18. ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση 

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των µετόχων. 

 

2.19. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις  για εκπαίδευση προσωπικού    αφού βεβαιωθούν και 

εκκαθαριστούν από τον αρµόδιο κρατικό φορέα καταχωρούνται στα έσοδα  . 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνται στο παθητικό ως έσοδα επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα 

σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

3.1. Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές 

αγορές (χρηµατιστήρια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά 

την ηµεροµηνία του ετήσιου ισολογισµού ή του ισολογισµού της περιόδου. 
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Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές 

αγορές προσδιορίζεται στο ιστορικό κόστος (αξία κτήσης)  κατά την ηµεροµηνία του 

ετήσιου ισολογισµού ή του ισολογισµού της περιόδου.  

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες 

κατάλληλα προσαρµοσµένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήµατος 

και τις εκτιµήσεις για τις απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

 

4.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές  

Η Εταιρεία προβαίνει σε 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: 

Φόροι εισοδήµατος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε συντελεστή φόρου εισοδήµατος µε δεδοµένο ότι 

δραστηριοποιείται στον Ελλαδικό χώρο. 

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.  

 

5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης 

Τα Συνολικά Έσοδα κατά τοµέα δραστηριότητας για τη χρήση 1/1-31/12/2010 και 1/1-

31/12/2009 αντίστοιχα, αναλύονται ως εξής: 
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 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟΜΕΑ 

Έσοδα από εσωτερικούς  2.800.771,93 0,00 

Έσοδα από εξωτερικούς 519.396,27 0,00 

Λοιπά Έσοδα πελατών 15.927,83 0,00 

Λοιπές προσφ. Υπηρεσίες 0,00 0,00 

Σύνολο από πελάτες 3.336.096,03 0,00 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκµετάλλευσης 417.024,14 -777,63  

Οργανικά Έξοδα -11.596.401,73 -990.819,34 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 5.628,50 22.784,43 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος -1.011.822,05 -3.707,50 

Κέρδη προ φόρων -8.849.475,11 -972.520,04 

Φόροι εισοδήµατος -1.347.964,16 112.869,29 

Καθαρά Κέρδη / ζηµίες χρήσεως (Α) -7.501.510,95 -859.650,75 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους(Β) 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

(Α)+(Β) -7.501.510,95 -859.650,75 

 

Στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας την 31/12/2010 δεν 

συµπεριλαµβάνονται στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα 

όπως απαιτείται από το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Π. 1 ή επιτρέπεται από άλλα ∆.Π.Χ.Α. 

Κατά την Χρήση 2009 η εταιρεία δεν είχε ακόµα παραγωγική δραστηριότητα. 
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6. Ενσώµατα και άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2010 

 
Οικόπεδα - 

κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 

Λοιπά 

ενσώµατα 

πάγια Σύνολο 

1/1/2010      

Κόστος ή εκτίµηση 52.376.726,12 12.490.589,77 100.558,44 64.967.874,33 

Σωρευµένες αποσβέσεις -2.514,58 0,00 -46.370,75 -48.885,33 

Αναπόσβεστη αξία 52.374.211,54 12.490.589,77 54.187,69 64.918.989,00 

Κίνηση 1/1 - 31/12/2010      

Υπόλοιπο έναρξης 52.374.211,54 12.490.589,77 54.187,69 64.918.989,00 

Πλεόνασµα αναπροσαρµογής 1.814.672,02 0,00 0,00 1.814.672,02 

Προσθήκες 2.730.305,48 378.708,27 3.514.493,82 6.623.507,57 

Αποµείωση περουσ.στοιχείων** -8.146.386,48 -1.847.435,64 -549.507,12 -10.543.329,24 

∆ιαγραφή αρχικής αξίας πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 

∆ιαγραφή σωρευµένων αποσβέσεων  0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως -772.802,56 -683.140,70 -249.013,00 -1.704.956,26 

Αναπόσβεστη αξία 48.000.000,00 10.338.721,70 2.770.161,39 61.108.883,09 

31/12/2010      

Κόστος ή εκτίµηση 48.775.317,14 11.021.862,40 3.065.545,14 62.862.724,68 

Σωρευµένες αποσβέσεις -775.317,14 -683.140,70 -295.383,75 -1.753.841,59 

Αναπόσβεστη αξία 48.000.000,00 10.338.721,70 2.770.161,39 61.108.883,09 

 

 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2009 

 
Οικόπεδα - 

κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 

Λοιπά 

ενσώµατα 

πάγια Σύνολο 

1/1/2009      

Κόστος ή εκτίµηση 35.011.650,98 389.383,24 50.804,80 35.451.839,02 

Σωρευµένες αποσβέσεις -2.514,49 0,00 -42.042,98 -44.557,47 

Αναπόσβεστη αξία 35.009.136,49 389.383,24 8.761,82 35.496.396,49 

Κίνηση 1/1 - 31/12/2008      

Υπόλοιπο έναρξης 35.009.136,49 389.383,24 8.761,82 35.496.396,49 

Πλεόνασµα αναπροσαρµογής 0,00 0,00 0,00 0 

Προσθήκες 17.365.075,14 12.101.206,53 49.753,64 29.516.035,31 

∆ιαγραφή αρχικής αξίας πωληθέντων 0 0,00 0 0,00 

∆ιαγραφή σωρευµένων αποσβέσεων  0 0,00 0 0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως -0,09 0,00 -4.327,77 -4.327,86 

Αναπόσβεστη αξία 52.374.211,54 12.490.589,77 54.187,69 64.918.989,00 

31/12/2009      

Κόστος ή εκτίµηση 52.376.726,12 12.490.589,77 100.558,44 64.967.874,33 

Σωρευµένες αποσβέσεις -2.514,58 0,00 -46.370,75 -48.885,33 

Αναπόσβεστη αξία 52.374.211,54 12.490.589,77 54.187,69 64.918.989,00 
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Οικόπεδα - Κτίρια 

Η εταιρεία, από 01/07/2010 και για τις νοσοκοµειακές υπηρεσίες που προσφέρουν, 

εντάσσονται σε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. βάσει του πρόσφατου Νόµου 3842/2010.   

Για το λόγο αυτό, τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας κατά την 31/12/2010 

εµφανίζονται ισόποσα αποµειωµένα κατά € 10.543.329,24 αντίστοιχα, µε την αξία του 

ΦΠΑ που εκπέστηκε από τον υπολογισµό βάση του πενταετούς διακανονισµού 

χρησιµοποίησής τους από 30/06/2010 και µετά.  Η παραπάνω αλλαγή δεν έχει επηρεάσει 

σηµαντικά τόσο τις αποσβέσεις της χρήσης του 2010 όσο και τα αποτελέσµατα και τα 

Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας της 31/12/2010. 

 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της εταιρείας αναπροσαρµόσθηκαν για τελευταία φορά την 

31/12/2010 από ανεξάρτητους εκτιµητές. Η αναπροσαρµογή βασίσθηκε στις αγοραίες 

αξίες των ακινήτων. Η υπεραξία αναπροσαρµογής ποσού € 1.814.672,02 και αντίστοιχα, 

πιστώθηκε στα αποθεµατικά των ιδίων κεφαλαίων.  (βλέπε και σηµείωση 22).  

Εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2010, επενδύθηκε συνολικά ποσό ύψους €6,62 εκατ. που 

αφορά κυρίως στην ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων οι οποίες στεγάζουν τις 

υπηρεσίες της µαιευτικής και χειρουργικής κλινικής και αγορά ιατρικού, νοσοκοµειακού 

και ξενοδοχειακού εξοπλισµού. 

 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2010 

 

 
Σήµατα και 

άδειες Λοιπά 

                             

Σύνολο 

1/1/2010     

Κόστος κτήσεως 0,00 0,00 0,00 

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση 0,00 0,00 0,00 

Αναπόσβεστη αξία  0,00 0,00 0,00 

Κίνηση 1/1 - 31/12/2010     

Υπόλοιπο έναρξης 0,00 0,00 0,00 

Προσθήκες 0,00 273.895,65 273.895,65 

Μετάπτωση ΦΠΑ 0,00 -43.744,13 -43.744,13 

∆ιαγραφή αρχικής αξίας πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 

∆ιαγραφή σωρευµένων αποσβέσεων  0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 -18.035,52 -18.035,52 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 212.116,00 212.116,00 

31/12/2010     

Κόστος  0,00 230.151,52 230.151,52 

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση 0,00 -18.035,52 -18.035,52 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 212.116,00 212.116,00 
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Η εταιρεία, από 01/07/2010 και για τις νοσοκοµειακές υπηρεσίες που προσφέρουν, 

εντάσσονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ βάσει του πρόσφατου Νόµου 3842/2010.  Για 

το λόγο αυτό τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας κατά την 31/12/2010 

εµφανίζονται ισόποσα αποµειωµένα κατά € 43.744,13 µε την αξία του Φ.Π.Α. που 

εκπέστηκε από τον υπολογισµό βάση του πενταετούς διακανονισµού χρησιµοποίησής 

τους από 30/06/2010 και µετά.  Η παραπάνω αλλαγή δεν έχει επηρεάσει σηµαντικά τόσο 

τις αποσβέσεις της χρήσης του 2010 όσο και τα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της 

εταιρείας της 31/12/2010. 

Τα λοιπά άϋλα περιουσιακά αφορούν αποκλειστικά σε µηχανογραφικές εφαρµογές της 

εταιρείας όπως το σύστηµα διαχείρισης λογιστικών δεδοµένων, το λογισµικό διαχείρισης 

προσωπικού και την εφαρµογή κοστολόγησης νοσοκοµειακών υπηρεσιών. Ο 

εκτιµώµενος χρόνος ζωής αυτών των άϋλων περιουσιακών στοιχείων φαίνεται στο 

κεφάλαιο 2.5 και το κόστος κτήσεως τους, σε ετήσια βάση, αποµειώνεται µε τις 

αποσβέσεις. Η διοίκηση προχωρά σε εύλογα χρονικά διαστήµατα σε επανεξέταση των 

αξιών αυτών και τυχόν µεταβολές που προκύπτουν αυξάνουν ή µειώνουν αντίστοιχα την 

παρούσα αξία τους 

 

7. ∆ιεταιρικές συναλλαγές  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να 

συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του οµίλου ΙΑΣΩ. 

 

8. Αποθέµατα 

 
Εταιρία 31/12/2010 31/12/2009 

Αναλώσιµα Υλικά 679.973,00 201.040,75 

Εµπορεύµατα 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 679.973,00 201.040,75 

 

Το ύψος των αποθεµάτων κρίνεται από τη ∆ιοίκηση αναλογικό του κύκλου εργασιών και 

επαρκές για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας. Η κατανοµή του κόστους στις 

λειτουργίες της Παραγωγής, της ∆ιοίκησης και της ∆ιάθεσης εµφανίζεται στη Σηµείωση 

20. 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού των αποθεµάτων της Εταιρείας την 31/12/2010, έχει 

επηρεασθεί κατά € 73.972,83 που αφορούσε στο Φ.Π.Α. µετάπτωσης, από την ένταξη 

των αντίστοιχων υπηρεσιών σε καθεστώς Φ.Π.Α. από την 01/07/2010. 
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9. Λοιπές απαιτήσεις 

 

Εταιρία 31/12/2010 31/12/2009 

Ελληνικό ∆ηµόσιο παρακρατηµένοι φόροι 50.406,36 2.324,86 

Ελληνικό ∆ηµόσιο απαίτηση ΦΠΑ 10.742.424,78 0,00 

Χρεώστες διάφοροι 366.915,45 13.724,31 

Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 

Σύνολο 11.159.746,59 16.049,17 

 

Στο υπόλοιπο του λογαριασµού «Ελληνικό ∆ηµόσιο απαίτηση ΦΠΑ» της Εταιρείας την 

31/12/2010, έχει συνυπολογισθεί και ποσό € 10.661.046,20 αντίστοιχα που αφορούσε 

στο Φ.Π.Α. µετάπτωσης, από την ένταξη των αντίστοιχων υπηρεσιών σε καθεστώς 

Φ.Π.Α. από την 01/07/2010. 

Η απαίτηση αυτή στο επόµενο διάστηµα θα συµψηφιστεί µε το φόρο εισροών και 

εκροών που θα προκύψει από την µελλοντική δραστηριότητα της εταιρείας και του 

Οµίλου και σε κάθε περίπτωση στο τέλος της χρήσης θα διακανονιστεί ανάλογα βάσει 

των οδηγιών του Κώδικα Φ.Π.Α. 

 

 

10. Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 

 

Εταιρία 31/12/2010 31/12/2009 

Ταµείο 4.636,83 1.390,78 

∆ιαθέσιµα και τράπεζες 495.539,73 1.384.686,81 

Βραχυπρόθεσµες τραπ. κατ/σεις 0,00 0,00 

Σύνολο 500.176,56 1.386.077,59 

 

11. ∆άνεια 

 

Εταιρία 31/12/2009 31/12/2008 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 43.400.000,00 30.000.000,00 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 5.250.000,00 2.000.000,00 

Σύνολο 48.650.000,00 32.000.000,00 

 

 

Εντός του Ιανουαρίου του 2010, η ∆ιοίκηση της εταιρείας προχώρησε στη σύναψη 

κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ύψους € 49 εκατ. κατ’ ανώτατο, εκ των οποίων τα € 30 

εκατ. χρησιµοποιήθηκαν για την αποπληρωµή προηγούµενου Οµολογιακού ∆ανείου και 

τα υπόλοιπα θα χρησιµοποιηθούν για την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης της 

επένδυσης και των τόκων κατασκευαστικής περιόδου.  Το ποσό της εκταµίευσης την 

31/12/2010 ανέρχεται σε € 43,4 εκατ. 
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12. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Εταιρία 31/12/2010 31/12/2009 

Προµηθευτές 1.611.757,05 4.282.239,84 

Ασφ/κοί Οργανισµοί και πληρωτέοι φόροι 406.649,81 58.590,69 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 148.649,82 259.508,20 

Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 363.453,31 20961,00 

Λοιπές υποχρεώσεις 2.172.392,16 1.472.623,20 

  4.702.902,15 6.093.922,93 

 

Η µείωση του λογαριασµού «Προµηθευτές» κατά τη χρήση 2010 σε σύγκριση µε τη 

χρήση 2009 επηρεάζεται  κυρίως από την πορεία του έργου ανέγερσης της γενικής και 

µαιευτικής  κλινικής της Εταιρίας, σε συνδυασµό µε την τιµολόγηση και εξόφληση των 

ενδιάµεσων και εγκεκριµένων πιστοποιήσεων της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας 

των φάσεων αποπεράτωσης. Η Εταιρία έχει συµβατική υποχρέωση να εξοφλεί την 

ανωτέρω κατασκευαστική εντός 20 ηµερών από την έκδοση του τιµολογίου. 

Ο λογαριασµός «Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» τη χρήση 2010 ανήλθε σε € 148,6 χιλ 

και αφορά, κυρίως κατά ποσό € 100,8 χιλ σε παρακρατηµένο φόρο 20% των συνεργατών 

Ιατρών 

Ο λογαριασµός «Λοιπές υποχρεώσεις» ποσού € 1.110 χιλ αφορά κυρίως αποπληρωµή  

τοκοµεριδίων  στην Εθνική Τράπεζα για την σύναψη του Οµολογιακού ∆ανείου. 

 

13. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Ο λογαριασµός «Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» ποσού € 11 χιλ. αφορά σε 

ληφθείσες εγγυήσεις ενοικίων. 

 

14. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Για την αποζηµίωση του προσωπικού σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19, έχει συνταχθεί 

αναλογιστική µελέτη σύµφωνα µε την µέθοδο επιλογής, όπως αναφέρεται παραπάνω  

στην § 2.14.   

Από την εν λόγω µελέτη προέκυψαν σωρευτικά τα παρακάτω υπόλοιπα:  

Υποχρεώσεις ισολογισµού για: 31/12/2010 31/12/2009 

Συνταξιοδοτικές παροχές 42.798,86 13.631,10 

ΣΥΝΟΛΟ 42.798,86 13.631,10 

 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα 31/12/2010 31/12/2009 

Συνολικό Έξοδο που αναγνωρίσθηκε στην Κ.Α.Χ. 29.167,76 9.708,92 

ΣΥΝΟΛΟ 29.167,76 9.708,92 
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Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Επιτόκιο προεξόφλησης (*) Από 2,00 έως 4,29 

Αναµενόµενη µέση ετήσια αύξηση 

αποδοχών 

3,00% 

Υπολειπόµενη εργασιακή ζωή  προσωπικού 

(**) 

Ανά περίπτωση υπαλλήλου 

 

Την 31/12/2010 η εταιρεία απασχολούσε συνολικά 190 έναντι 44 εργαζόµενων της 

31/12/2009 αντίστοιχα. 

 

15. Άλλα έσοδα κέρδη 

 
Εταιρία 31/12/2010 31/12/2009 

Έσοδα από Μισθώµατα 167.024,14 0,00 

Κέρδη από µεταβίβαση ασώµατων 

ακινητοποιήσεων (1) 

250.000,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 417.024,14 0,00 

 

(1)  Τα κέρδη από µεταβίβαση ασώµατων ακινητοποιήσεων ποσού 250.000 € αφορά στο 

όφελος που προέκυψε από την παραχώρηση και εκµίσθωση καταστήµατος. Η ωφέλεια 

αυτή δεν συνδέεται µε µελλοντικές παροχές ή απαιτήσεις και αναγνωρίστηκε απ’ ευθείας 

ως έσοδο στα αποτελέσµατα της εταιρίας   

 

16. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  

 
Εταιρία 31/12/2010 31/12/2009 

 Έκτακτα έξοδα -176,16 -777,63 

 ΣΥΝΟΛΟ -176,16 -777,63 

 

 

 

17. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

 
Εταιρία 31/12/2010 31/12/2009 

- Πιστωτικοί Τόκοι 5.628,50 22.784,43 

- Χρεωστικοί Τόκοι -1.011.822,05 -3.707,50 

ΣΥΝΟΛΟ -1.006.193,55 19.076,93 

 

Για τη χρήση του 2010, προέκυψαν τόκοι από την έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους € 

1.134.766,03 εκ των οποίων ποσό  €224.370,98, σύµφωνα µε τις νέες διερµηνείες του 

∆ΛΠ 23, σχετίζεται απευθείας µε την ανέγερση της κλινικής και επιβάρυνε απευθείας το 
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κόστος ανέγερσης και ως εκ τούτου δεν περιλαµβάνεται στον ανωτέρω πίνακα ενώ ποσό 

ύψους € 910.395,05 επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010. 

 

18. Φόρος εισοδήµατος 

 
Εταιρία 31/12/2010 31/12/2009 

Τρέχων ∆.Λ.Π. φόρος -1.347.964,16 112.869,29 

Αναβαλλόµενος-φόρος  Υποχρέωση/Απαίτηση 1.223.211,48 243.130,01 

Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας – Ε.Τ.Α.Κ -30.815,01 -23.290,44 

Προσαρµογή αναβαλ.Φορολογίας προηγ.χρήσεων στη χρήση 

συµψηφισµού. -207.366,70 -106.970,28 

Αναβαλλόµενη Απαιτ/Υποχρ. από αναπροσαρµογή στην 

εύλογη αξία 362.934,39 0,00 

Πραγµατική φορολογική επιβάρυνση 0,00 0,00 

 

Η εταιρεία, "ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.", δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την χρήση 2007 µέχρι σήµερα, 

µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 

κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 

2007 έως και 2010 δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν έσοδα και οι χρήσεις είναι ζηµιογόνες 

εκτιµάται ότι δε θα προκύψουν φορολογικές διαφορές και γι’ αυτό το λόγο δεν έγινε 

καµία πρόβλεψη  στα αποτελέσµατα και ίδια κεφάλαια της εταιρίας. 

Την 31/12/2010, λόγω παρέλευσης του δικαιώµατος συµψηφισµού των φορολογικών 

ζηµιών προηγουµένων χρήσεων, η εταιρεία διέγραψε τις αντίστοιχες αναβαλλόµενες  

φορολογικές απαιτήσεις της χρήσεως 2005 ενώ το υπόλοιπο των απαιτήσεων που 

προέκυψε την  31/12/2010 υπολογίστηκε στο 20% βάση του νέου φορολογικού Νόµου 

όπως ισχύει από 01/01/2011 και µετά. 

 

19. Κέρδη ανά µετοχή 

 

Βασικά – Εταιρείας   

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί 

στους µετόχους της εταιρείας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών 

στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν 

από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές).  

Με βάση τις διερµηνείες του ∆.Λ.Π. 33, ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών την 

31/12/2010 και την 31/12/2009, ανέρχεται σε 11.069.874 και 10.347.464 µετοχές 

αντίστοιχα.  
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20. Έξοδα κατ’ είδος 

 

Εταιρία 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 

Αναλώσεις Υλικών 1.530.568,81 0,00 

Μισθοί και παρεπόµενες παροχές 4.649.391,93 643.238,11 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.545.175,12 35.943,25 

Παροχές τρίτων 1.123.631,61 117.801,26 

∆ιάφορα τέλη 159.256,34 66.911,53 

∆ιάφορα έξοδα 836.042,22 122.597,33 

Αποσβέσεις ενσωµ. Στο κόστος 1.722.991,78 4.327,86 

Προβλέψεις 29.167,76 0,00 

Σύνολο 11.596.225,58 990.819,34 

 

Η κατανοµή των εξόδων σε κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, και διάθεσης για την 

χρήση 01/01 - 31/12/2010, έχει ως εξής: 

Εταιρείας 01/01 - 31/12/2009 Παραγωγή ∆ιοίκηση ∆ιάθεση Σύνολο 

Eµπορεύµατα – Αναλώσιµα 1.514.038,66 4.591,71 11.938,44 1.530.568,81 

Μισθοί και παρεπόµ/ες παροχές 3.296.418,88 735.068,86 617.904,19 4.649.391,93 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 809.517,25 500.482,22 235.175,65 1.545.175,12 

Παροχές τρίτων 127.195,10 995.987,06 449,45 1.123.631,61 

∆ιάφορα τέλη 0,00 159.256,34 0,00 159.256,34 

∆ιάφορα έξοδα 24.412,44 509.149,71 302.480,08 836.042,23 

Αποσβέσεις ενσωµ. Στο κόστος 1.722.991,78 0,00 0,00 1.722.991,78 

Προβλέψεις 0,00 29.167,76 0,00 29.167,76 

Σύνολο 7.494.574,11 2.933.703,66 1.167.947,81 11.596.225,58 

 

Ο λογαριασµός «∆ιάφορα τέλη» ύψους € 159 χιλ στη χρήση περιλαµβάνει κυρίως έξοδα 

αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους € 140 χιλ και διάφορα τέλη € 19 χιλ αντίστοιχα 

τη χρήση 2009 ανερχόταν σε €66,9 χιλ. και περιλάµβανε κυρίως έξοδα αύξησης 

Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €54,9 χιλ, Φόρο Ακίνητης Περιουσίας €9,5χιλ. και 

διάφορα τέλη ύψους € 2,5 χιλ. 

Η αύξηση των εξόδων  οφείλεται στην έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας της 

εταιρείας µέσα στην χρήση. 

Για την χρήση 2009 λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε ξεκινήσει ακόµη η παραγωγική 

δραστηριότητα της εταιρείας, οι δαπάνες έχουν βαρύνει αποκλειστικά τα έξοδα 

διοίκησης. 
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21. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΥΠΕΡ 

ΤΟ 

ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 11.069.874 22.139.748 8.417.811 30.557.559 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 11.069.874 22.139.748 8.417.811 30.557.559 

          

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 5.894.640 11.789.280 654.960 12.444.240 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5.175.234 10.350.468 7.762.851 18.113.319 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 11.069.874 22.139.748 8.417.811 30.557.559 

 

1. Με την από 04/04/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 

€ 5.493.324,00 µε µετρητά, µε την έκδοση 2.746.662 νέων ονοµαστικών 

µετοχών ονοµαστικής αξίας € 2,00 η κάθε µια και τιµής διάθεσης € 3,50 και  

προέκυψε  διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 4.119.993 η 

οποία περιλαµβάνεται στο λογαριασµό " Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο " (ΦΕΚ 

10397/28.08.09). 

2. Με την από 31/10/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων της εταιρείας αποφασίστηκαν: α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

κατά € 7.970.309,28 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιον µε 

αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από € 2,00 σε € 2,72, β) η 

µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης των µετοχών από € 2,72 σε € 0,68 µε την 

ταυτόχρονη αύξηση του αριθµού τους από 11.069.874 σε 44.279.496 κοινές 

δεσµευµένες ονοµαστικές µετοχές και γ) η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας κατά € 4.636.363,76 µε µετρητά, µε την έκδοση 6.818.182 νέων 

κοινών δεσµευµένων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,68 η κάθε 

µια και τιµή διάθεσης € 0,88 € ανά µετοχή  από την οποία προέκυψε 

«Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον» ποσό € 1.363.636,40. 

(Απόφαση 5761/02.12.2010 Νοµαρχίας Λάρισας). Η πιστοποίηση της αύξησης 

του Κεφαλαίου εγκρίθηκε µε την Απόφαση 522/28.02.2011 της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, στις 31/12/2010 ανέρχεται σε € 22.139.748,00 

διαιρούµενο σε 11.069.874 κοινές δεσµευµένες ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής 

αξίας € 2,00  εκάστη. 
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22. Αποθεµατικά εύλογης αξίας 

 

Εταιρία 31/12/2010 31/12/2009 

Οικόπεδα 693.931,39 612.360,97 

Κτίρια 1.370.167,20 0,00 

Σύνολο 2.064.098,59 612.360,97 

 

Για τη σωρευµένη υπεραξία από αναπροσαρµογή ακινήτων στην εύλογη αξία, που 

εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2010, έχει συµπεριληφθεί 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση µε εκτιµώµενο µελλοντικό συντελεστή 20% 

λόγω της µακροπρόθεσµης ιδιοχρησιµοποίησης των ακινήτων της, µειώνοντας απευθείας 

τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά περίπου € 363 χιλ. 

Η αναβαλλόµενη αυτή υποχρέωση της Εταιρείας έχει υπολογιστεί µε συντελεστή 20% ο 

οποίος ισχύει από 01/01/2011 και µετά 

 

23. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

Εταιρία 31/12/2010 31/12/2009 

∆οσµένες Εγγυήσεις 8.270,42 8.270,42 

Προσθήκες  386,50 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.656,92 8.270,42 

 

 

24. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας προχώρησε σε υπογραφή σύµβασης της 

Κλινικής µε το Ι.Κ.Α. βάση της οποίας οι ασφαλισµένοι του Ιδρύµατος 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων  µέσω της σύµβασης αυτής αποκτούν δυνατότητα 

άµεσης πρόσβασης στις υπηρεσίες εσωτερικής νοσηλείας και περίθαλψης της 

κλινικής. 

2. Στις  17/01/2011 η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Η 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που λειτουργεί στις υπερσύχρονες ιατρικές 

εγκαταστάσεις παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των σύγχρονων µεθόδων 

αιµοκάθαρσης. Η Μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζεται η άνετη 

και ευχάριστη διαµονή των ασθενών οι οποίοι θα βρίσκονται συνεχώς υπό τη 

στενή παρακολούθηση του εξειδικευµένου νοσηλευτικού και ιατρικού 

προσωπικού το οποίο έχει επιλεγεί µε αυστηρά κριτήρια. Η παροχή ιατρικών 



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 

Page 46 of 46 

υπηρεσιών όπως και η άρτια οργάνωση του νοσοκοµείου εγγυάται την ασφάλεια 

και παρακολούθηση των αρρώστων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου 

3. Η εταιρεία ολοκλήρωσε στις 31/01/2011 µε απόλυτη επιτυχία την αύξηση µε 

ιδιωτική τοποθέτηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 6 εκατοµµύρια ευρώ.  

Με την καταβολή του ποσού αυτού, καλύφθηκε κατά 100% η ανωτέρω αύξηση 

και το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον στο ποσό των 

34.746.421,04€. 

Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα, µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου, γεγονότα 

που να αφορούν την Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 

 

Λάρισα, 19 Μαρτίου 2011  

       

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.    Ο ΑΝΤ/∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ   

  

 

 

 

 

  

 

    

Α.∆.Τ.   Κ 030874    Α.∆.Τ.  Η 385786   

        

 

        

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΟΜΙΛΟΥ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΜΙΛΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α.ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ..ΠΥΡΓΙ∆ΗΣ 
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