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ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΏΝ ΚΑΣΑΣΆΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ  

1/1 - 31/12/2011 

 

Πξνο ηελ  

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΗΑ ΣΑ 

ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΖ ΥΡΖΔΩ 2011 

 

Κύξηνη κέηνρνη, 

Με ηελ παξνχζα έθζεζε δηαρεηξίζεσο ε νπνία έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο αλαζεσξεκέλεο 4εο νδεγίαο ηεο Δ.Δ., επηζπλάπηνπκε πιήξε αλάιπζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην 

βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί φπσο νξίδεη ην 

άξζξν 135 ηνπ K.N. 2190/1920. 

 

Δπηζθόπεζε 

Η δηαρεηξηζηηθή ρξήζε γηα ην 2011  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ δηεζλή θξίζε, ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ πειαηψλ. 

 

Δπίζεο ε λέα πνιηηηθή ζην ρψξν ηεο πγείαο  απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκνζίνπ κε ηελ ζπλερή 

κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ δεκηνχξγεζε έλα λέν πεξηβάιινλ ην νπνίν κε ηε ζεηξά 

ηνπ επεξέαζε θαη ηελ δήηεζε ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο εηδηθφηεξα γηα ηηο 

θιηληθέο πνπ δηαηεξνχλ ζπκβάζεηο κε Αζθαιηζηηθά Σακεία. 

 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο πξνέβεη ζε κηα 

ζεηξά επηινγψλ  έρνληαο σο  πξσηαξρηθή ηεο κέξηκλα ηελ  πεξηθξνχξεζε ηνπ ππέξηαηνπ 

αγαζνχ ηεο πγείαο κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε επηδεηθλχνληαο 

ηδηαίηεξε ζπλέπεηα ζηηο δεζκεχζεηο γηα ζηήξημε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ εηζνδεκάησλ. 

Ήδε, ζηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ πνιηηηθήο ε εηαηξία πξνέβεη απφ ην Β’ εμάκελν ηνπ 

2011 ζε κείσζε ησλ ηηκψλ, ζε επηιεγκέλεο ππεξεζίεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

αζζελψλ, κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε θαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ελψ 

παξάιιεια έγηλε κηα πξνζπάζεηα κείσζεο θαη εμνξζνινγηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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Δμέιημε θαη επηδόζεηο ρξήζεο 2011 

Η εηαηξεία  εμέιημε ηελ  ιεηηνπξγία ηεο εληφο ηνπ 2011 θαη παξνπζίαζε, ππφ ην πξίζκα 

ηεο θξίζεο, ζεηηθή εμέιημε ζηηο εηζαγσγέο ησλ λνζειεπνκέλσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

αζζελψλ ηεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηαδηαθή έλαξμε ιεηηνπξγίαο λέσλ ηκεκάησλ ηεο θιηληθήο θαζψο θαη ζηαδηαθή ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ κε αζθαιηζηηθνχο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο εηαηξίαο αλήιζε ζε € 7,01 εθαη., ελψ ηα θέξδε πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ 

ζε € -3,81 εθαη. έλαληη € -6,12 εθαη. θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε παξνπζηάδνληαο 

ζεκαληηθή κείσζε δεκηψλ θαηά 37,8%, ελψ νη θαζαξέο δεκίεο πξν θόξσλ αλήιζαλ ζε 

€ -8,96 εθαη., έλαληη € -8,85 εθαη. παξνπζηάδνληαο αχμεζε δεκηψλ θαηά 1,2% ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2010, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ. 

Οη θαζαξέο δεκίεο κεηά από θόξνπο αλήιζαλ ζε € -9,4 εθαη., έλαληη € -7,5 εθαη. θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2010. 

 

Γαπάλεο Δηαηξίαο 

Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο ηεο εηαηξίαο  αλήιζαλ ην 2011 ζε € 0,64 

εθαη., έλαληη € 4,11 εθαη. αληίζηνηρα γηα ην 2010 παξνπζηάδνληαο κείσζε ζε ζρέζε κε ην 

2010 αθ ελφο ιφγσ ηεο πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζεο δαπαλψλ δηνίθεζεο θαη θφζηνπο 

κηζζνδνζίαο θαη αθ εηέξνπ ιφγσ ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ θνζηνινγηθψλ κνληέισλ 

πνπ ηεξεί ε εηαηξία αθνχ ην 2011 απνηειεί ην πξψην πιήξεο έηνο ιεηηνπξγείαο. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά ην 2011 θαη έθζαζαλ ζε € 

2,77 εθαη. απφ € 1,01 εθαη. θαηά ην 2010 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

επηηνθίνπ Euribor θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ (spread) ζηα δάλεηα ηεο 

εηαηξείαο. 

 

Γάλεηα - Σακεηαθά Γηαζέζηκα 

Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηεο εηαηξίαο  αλήιζε ζε € 48,756 εθαη. ζηηο 31/12/2011 έλαληη € 

48,650 € εθαη. ζηηο 31/12/2010 ζεκεηψλνληαο κηα κηθξή αχμεζε 0,22%, ιφγσ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο λέσλ ηκεκάησλ ηεο 

θιηληθήο. 

 

 Σα «Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ιζνδχλακα» ηεο εηαηξίαο  ζηηο 31/12/2011 δηακνξθψζεθαλ 

ζε € 0,07 εθαη. έλαληη € 0,5 εθαη. ζηηο 31/12/2010.  
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Πξνζσπηθό 

Σν ζπλνιηθά απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο αλήξρεην ζηηο 31/12/2011 ζε 198 

άηνκα έλαληη 190 αηφκσλ ζηηο 31/12/2010 

Η κεηαβνιή απηή ζεσξείηαη απφιπηα ινγηθή θαη αληηθαηνπηξίδεη ηελ σθέιεηα ζηελ 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ νηθνλνκία θιίκαθαο αθνχ δελ ρξεηάζζεθε 

επηπιένλ πξνζσπηθφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ηκεκάησλ ηεο θιηληθήο.. 

 

εκαληηθά γεγνλόηα θαηά ην 2011 

ηηο 31/1/2011 νινθιεξψζεθε κε απφιπηε επηηπρία ε αχμεζε κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΙΑΩ Θεζζαιίαο, θαηά 6 εθαηνκκχξηα επξψ. Mε ηελ 

θαηαβνιή ηνπ πνζνχ απηνχ, θαιχθζεθε θαηά 100% ε αλσηέξσ αχμεζε θαη ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλήιζε πιένλ ζην πνζφ ησλ € 34.746.421,04. 

 

Πξννπηηθέο – Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ γηα ην 2012 

Η ρξήζε 2012 θαηαγξάθεη επηδφζεηο νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

ηδηαίηεξα δχζθνιε ρξνληά, απφ ηηο πην δχζθνιεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, εμαηηίαο ησλ 

κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ πνιηηψλ, ηελ αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο θνξνινγίαο,  ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ αιιά θαη 

ηα έληνλα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ θαη ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ θνξέα απηψλ. 

ηαζκίδνληαο ηα παξαπάλσ ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πξνρψξεζε απφ 01/01/2012 ζε 

ζχλαςε ζχκβαζεο κε ην λέν θνξέα Δ.Ο.Π.Τ.Τ. (Δζληθφ Φνξέα Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Τγείαο) ν νπνίνο απνηειεί πιένλ έλα λέν ζεζκφ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία ίζσο ηελ 

κεγαιχηεξε κεηαξξχζκηζε απφ γελέζεσο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. ηνλ Οξγαληζκφ απηφ 

κέρξη ζήκεξα έρνπλ ήδε εληαρζεί ηα 4 βαζηθφηεξα Αζθαιηζηηθά Σακεία (Γεκφζην, ΙΚΑ, 

ΟΓΑ θαη ΟΑΔΔ) ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ.   

ε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ πηνζέηεζε ησλ Κιεηζηψλ ή Διιεληθψλ Δλνπνηεκέλσλ 

Ννζειίσλ ζην ρψξν ηεο Τγείαο κε ηα νπνία επηδηψθεηαη εμνξζνινγηζκφο ζην βαζηθφ 

ρξφλην θνζηνινγηθφ πξφβιεκα ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, αηζηνδνμνχκε 
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φηη ζα απμήζνπκε ην πιήζνο ησλ αζζελψλ θαη νη πςειέο ππεξεζίεο ηνπ ΙΑΩ 

ΘΔΑΛΙΑ ζα γίλνπλ πξνζβάζηκεο ζε κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ.   

Παξά ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ Κ.Δ.Ν. απφ 

πιεπξάο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ε ξνή ησλ πεξηζηαηηθψλ παξά ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ θιίκα, 

δεκηνπξγεί αηζηνδνμία γηα ηελ πνξεία ηνπ 2012. 

 

Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο γηα ην  2012 

Η πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο  είλαη λα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο εμειίμεηο 

ηφζν ζην ρψξν ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο φζν θαη δηεζλψο. ηφρνο είλαη λα 

απνθεπρζνχλ πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ, παξφια 

απηά φκσο ε εηαηξία κπνξεί λα επεξεαζζεί θαηά ην  2012 απφ ηα εμήο: 

 

Α. Εήηεζε Τπεξεζηώλ  

Παξά ην γεγνλφο φηη ζην παξειζφλ ε δήηεζε ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα 

έρεη επηδείμεη ζρεηηθά κηθξή ειαζηηθφηεηα, νη πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

αιιαγέο, ε αζηάζεηα θαη νη δηαθπκάλζεηο, ζηελ Διιάδα, Δπξψπε ή/θαη δηεζλψο, 

ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαηαξάμνπλ ηε δήηεζε ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. χκθσλα κε 

ηελ ελδηάκεζε πξφβιεςε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Φεβξνπάξηνο 2010), ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο δψλεο ηνπ επξψ πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ην 

0,7%, κε ηνλ πιεζσξηζκφ λα πξνβιέπεηαη ζην 1,1% γηα ηε δψλε ηνπ επξψ. 

Καηά ζπλέπεηα, ε είζνδνο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζε πεξίνδν χθεζεο, ε εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ ηεο Διιάδαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηεο ειιείκκαηνο κε ηηο 

πεξηθνπέο πνπ απηφ πεξηιακβάλεη ζηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη αιιαγέο ζηε 

θνξνινγία θαη ην γεληθφ θιίκα αβεβαηφηεηαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, έρνπλ επεξεάζεη 

αξλεηηθά ην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ηελ ςπρνινγία ησλ θαηαλαισηψλ θαη θπζηθφ είλαη 

λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Δπίζεο ζνβαξή επίδξαζε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε έρνπλ νη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο, πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

Β. Κίλδπλνο Πιεζσξηζκνύ – Δπηηνθίσλ.  

χκθσλα κε ηελ ελδηάκεζε πξφβιεςε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 

θπβεξλεηηθψλ εθηηκήζεσλ, δηαθαίλεηαη φηη νη ηάζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ αλακέλεηαη λα 

είλαη ζρεηηθά ζηαζεξέο, κε ηηο πξνβιέςεηο λα είλαη νξηαθά απμεκέλεο ζε 1,1% γηα ηελ 

δψλε ηνπ επξψ. Πξφζεζε ηεο ΔΚΣ, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο, 
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απνηειεί ε δηαηήξεζε ησλ επηηνθίσλ ζε ρακειά επίπεδα, ψζηε λα ηνλσζεί ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη λα αλαηξαπεί ην αξλεηηθφ θιίκα.  

Δπηδίσμε ηεο εηαηξείαο είλαη ε επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ηζνξξνπίαο/ζρέζεο κεηαμχ ηνπ 

θφζηνπο δαλεηζκνχ θαη ησλ ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηα θέξδε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ 

δχλαληαη λα επηθέξνπλ νη κεηαβνιέο ζηα επηηφθηα. Η εηαηξία παξαθνινπζεί θαη 

δηαρεηξίδεηαη ην δαλεηζκφ θαη γεληθά ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζηξαηεγηθή πξνβαίλνληαο ζε 

ζπλδπαζκέλε ρξήζε βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. Πνιηηηθή ηεο  

εηαηξίαο είλαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο ηεο αλάγθεο. 

ιεο νη πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο ηεο εηαηξίαο είλαη ζε επξψ θαη βαζίδνληαη ζε 

θπκαηλφκελν επηηφθην Euribor. Σα πεξηζψξηα επηηνθίνπ γηα ηνπο αλνηρηνχο αιιειφρξενπο 

ινγαξηαζκνχο αλαζεσξνχληαη πεξηνδηθά.  

Απφ πιεπξάο «αλάιπζεο επαηζζεζίαο» κηα κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαηά 1% ζα κείσλε, 

γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο εηαηξίαο  πεξίπνπ θαηά ην πνζφ 

ησλ € 0,5 εθαη. ελψ κηα ηζνπνζνζηηαία αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζα αχμαλε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο εηαηξίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011, πεξίπνπ θαηά ην πνζφ 

ησλ € 0,5 εθαη.  

 

Γ. Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο.  

Πηζαλέο αιιαγέο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή 

πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο, πηζαλή αχμεζε ησλ δηαζεζίκσλ θιηλψλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο θαζψο θαη πηζαλή αδπλακία ηεο εηαηξίαο λα ζπλερίζεη λα 

αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη λα αθνινπζήζεη ηηο 

ηαηξνηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο.  

 

Γ. Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο.   

Η δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, ινγαξηαζκνχο 

εηζπξαθηένπο θαη πιεξσηένπο, ζπλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε, επελδχζεηο ζε 

ρξεφγξαθα θαη κεξίζκαηα πιεξσηέα. Η έθζεζε ζε θίλδπλν επηηνθίσλ γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη επελδχζεηο παξαθνινπζείηαη ζε πξνυπνινγηζηηθή βάζε.  
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Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο λα κελ είλαη ζε ζέζε ε εηαηξία λα εμνθιήζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζην ρξφλν πνπ πξέπεη. Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ε 

εηαηξία παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξνέο ηεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηα αλαγθαία 

ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Η ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξίαο παξαθνινπζείηαη απφ ηελ δηνίθεζε ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

Δ. Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε, ηε κέηξεζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαληηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ 

ζπλαιιαγψλ. Η εηαηξεία ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηεο θαη ελεκεξψλεη δηαξθψο ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο θαη 

άιιεο πιεξνθνξίεο. 

 

Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ  

Η εηαηξεία εθαξκφδεη κεζνδνινγίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε, ηε κέηξεζε θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα εληφο θαη εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία, απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά 

ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. 

Λεηηνπξγηθόο- Δπηρεηξεκαηηθόο Κίλδπλνο 

Η εηαηξεία έρεη πξνβεί ζε δξάζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ, εηδηθφηεξα: 

Αζθαιηζηηθή Κάιπςε:  

Η εηαηξία έρεη γηα θάιπςε ηνπιάρηζηνλ ησλ θάησζη θηλδχλσλ: 

Α) Πεξηνπζίαο 

Β)  Σσλ νρεκάησλ  

Γ) Απψιεηαο θεξδψλ θαη θάιπςεο παγίσλ δαπαλψλ 

Γ) Υξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ 

Σα πνζνζηά θάιπςεο πνηθίινπλ αλά θαηεγνξία αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

αληηθεηκέλνπ, ζε πιαίζηα ηα νπνία ε Γηνίθεζε έρεη ζέζεη σο εχινγα θαη επαξθή. Δπίζεο, 

ε εηαηξία έρεη πηνζεηήζεη ηελ πνιηηηθή λα δεηά απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο Ιαηξνχο λα 
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πξνβαίλνπλ θαη νη ίδηνη ζε ηδησηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθήο αζηηθήο 

επζχλεο. 

Γηαρείξηζε, απαηηήζεσλ – ππνρξεώζεσλ, κεραλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ 

ππνζηήξημεο. Σεξείηαη εθεδξηθή ηζηνξηθή βάζε δεδνκέλσλ ελψ ζεκαληηθνί πφξνη έρνπλ 

δηαηεζεί ζηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ γηα ηελ απνζήθεπζε 

θαη αλάθηεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

εηαηξίαο αιιά θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο  ζπλέρεηα.  Η εηαηξεία ειέγρεη δηαξθψο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο θαη ελεκεξψλεη δηαξθψο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ Οη 

απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ πσιήζεηο ζε ηδηψηεο πειάηεο θαη αζθαιηζηηθά 

ηακεία. Οη απαηηήζεηο απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία έρνπλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ θηλδχλνπ 

απσιεηψλ. Ο πηζαλφο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνπο ηδηψηεο πειάηεο 

αιιά θαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία εάλ εληαζεί πεξαηηέξσ ην πξφβιεκα ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκίαο.  

Κίλδπλνο Αληηζπκβαιιόκελνπ (Counterparty risk). Οη αληηζπκβαιιφκελνη ηεο 

εηαηξείαο είλαη αζθαιηζηηθά ηακεία, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηδηψηεο. ζνλ αθνξά ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, ε εηαηξεία εθηηκά φηη ππάξρεη πεξηνξηζκέλν ελδερφκελν κε 

εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Σακείσλ πξνο ηηο κνλάδεο ηνπ θαζψο θέξνπλ ηελ 

εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. πλεπψο ε αβεβαηφηεηα πεξηνξίδεηαη ζηνλ ρξφλν 

απνπιεξσκήο. ηελ εηαηξεία ππάξρεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν παξαθνινπζεί 

πξνζεθηηθά ηελ πνξεία ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. ζνλ αθνξά ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο έρεη ζπκβιεζεί ε εηαηξεία, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ν θιάδνο, δελ πηζαλνινγείηαη πεξίπησζε κε εμππεξέηεζεο. Σέινο, φζνλ 

αθνξά ηνπο ηδηψηεο ν εθηηκψκελνο θίλδπλνο κε εμππεξέηεζεο είλαη πνιχ κηθξφο ιφγσ 

ηνπ πιήζνπο θαη ηεο δηαζπνξάο ηνπο.  

 

Φνξνινγηθνί έιεγρνη Η Δηαηξεία πξνζάξκνζε ηηο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο, ψζηε ηελ 31/12/2011 λα αληηθαηνπηξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε θαζαξή ηεο 

ζέζε. Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2007 κέρξη ζήκεξα, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν 

επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα ειεγρζνχλ θαη ζα 

νξηζηηθνπνηεζνχλ. Γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2007 έσο θαη 2011 δεδνκέλνπ φηη νη 

ρξήζεηο είλαη δεκηνγφλεο εθηηκάηαη φηη δε ζα πξνθχςνπλ θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη γη’ 

απηφ ην ιφγν δελ έγηλε θακία πξφβιεςε ζηα απνηειέζκαηα θαη ίδηα θεθάιαηα ηεο 

εηαηξείαο. 
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εκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηελ 31/12/2011 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2012 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο πξνρψξεζε ζε ππνγξαθή 

ζχκβαζεο πλεξγαζίαο ζην ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε ηελ έληαμε ζην Γίθηπν 

Τγείαο ηεο Interamerican σο ζπλεξγαδφκελν λνζειεπηήξην. 

Μέζσ ηεο ζχκβαζεο απηήο απνθηνχλ δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο 

εζσηεξηθήο λνζειείαο θαη πεξίζαιςεο ηεο θιηληθήο νη αζθαιηζκέλνη κε πξνγξάκκαηα 

πγείαο ηχπνπ Medisystem θαη Medihospital. 

 

Κχξηνη Μέηνρνη ζαο εθζέζακε ηελ πνξεία θαη ην δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο ζηελ ρξήζε ηνπ 

2011 ζαο παξαζέζακε ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηζεγνχκαζηε ηελ έγθξηζε, ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ππνζέζεσλ θαη ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ηνπ ειεγθηνχ απφ θάζε επζχλε γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο θξηλφκελεο ρξήζεσο. 

 

Λάξηζα, 17 Μαξηίνπ 2012   

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ Ι. ΣΑΜΑΣΙΟΤ 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο  

«ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ  

ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ Α.Δ.» 

 
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ.» νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε 

ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ 

θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα 

εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ.  Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο 

δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ 

ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ 

θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε 

θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην 

ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ 

ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο 

εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ 

πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη 

θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ 

θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ.» θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2011 
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θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ 

έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

Αζήλα, 29 Μαξηίνπ 2012 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

 

 

Ισάλλεο Γ. Σνιηφπνπινο 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 12381 

 

 

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ. 

Λ. Μεζνγείσλ 396, Αγ. Παξαζθεπή, 153 41 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. Δηαηξείαο:  148 
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ΣΟΗΥΔΗΑ  ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΝ 

31/12/2011 

  Σεκείσζε Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

 

31/12/2011 31/12/2010 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

   

Δλζψκαηα πάγηα 6 58.812.173,86 61.108.883,09 

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6 188.062,00 212.116,00 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 15, 19 987.393,29 1.424.905,97 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 22 8.191,92 8.656,92 

  

 

59.995.821,07 62.754.561,98 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

  

  

Απνζέκαηα 8 687.465,21 679.973,00 

Απαηηήζεηο απφ Πειάηεο 9 2.549.800,36 1.094.403,65 

Λνηπέο απαηηήζεηο 9 10.941.827,13 11.159.746,59 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 10 71.414,26 500.176,56 

  

 

14.250.506,96 13.434.299,80 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 
74.246.328,03 76.188.861,78 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

 

   

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

  

  

Μεηνρηθφ θεθάιαην (51.097.678 κηρ x 0,68 €) 20 34.746.421,04 22.139.748,00 

Απνζεκαηηθά Τπέξ ην άξηην 20 1.811.138,12 8.417.811,00 

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 21 2.064.098,59 2.064.098,59 

Κέξδε (δεκίεο) εηο λένλ 

 

-19.265.984,44 -9.839.496,82 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  

 
19.355.673,31 22.782.160,77 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

  

  

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

  

  

Γάλεηα 11 43.083.398,00 43.400.000,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 13 11.310,00 11.000,00 

Πξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία 14 50.129,00 42.798,86 

  

 

43.144.837,00 43.453.798,86 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

  

  

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 12 6.073.017,72 4.702.902,15 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 11 5.672.800,00 5.250.000,00 

  

 

11.745.817,72 9.952.902,15 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 

 
54.890.654,72 53.406.701,01 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 

  74.246.328,03 76.188.861,78 

 
Οη Σπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΥΡΖΔΩ 1/1 - 31/12/2011 

 

    Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  Σεκείσζε 

1/1- 1/1- 1/10-

31/12/2011 

1/10-

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Κχθινο εξγαζηψλ  5 7.011.897,84 3.336.096,03 1.951.971,52 1.591.321,45 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 

 

-

12.643.788,44 

-

7.494.574,11 -2.934.407,48 

-

2.391.663,32 

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 

 

-5.631.890,60 

-

4.158.478,08 -982.435,96 -800.341,87 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 15 207.818,39 417.024,14 82.833,97 265.821,90 

Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 
 

-476.955,25 

-

2.933.703,66 138.783,38 -963.320,89 

Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

 

-163.522,55 

-

1.167.947,81 94.992,42 -372.855,14 

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 16 -131.989,43 -176,16 -659,93 4,08 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνη/ησλ θαη 

απνζβέζεσλ 

 

-3.806.550,75 

-

6.120.289,79 -68.546,05 

-

1.290.349,07 

Απνζβέζεηο 6 -2.389.988,69 

-

1.722.991,78 -597.940,07 -580.342,85 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ  

 

-6.196.539,44 

-

7.843.281,57 -666.486,12 

-

1.870.691,92 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 17 8.455,99 5.628,50 1.022,33 707,75 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 17 -2.770.076,48 

-

1.011.822,05 -795.733,10 -388.447,85 

Λνηπά ρξεκαηνηνθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέξδε/δεκίεο απφ ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ 

 

-8.958.159,93 

-

8.849.475,12 -1.461.196,89 

-

2.258.432,02 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 18 -468.327,69 1.347.964,16 -1.936.905,29 -5.976,14 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) 19 -9.426.487,62 

-

7.501.510,96 -3.398.102,18 

-

2.264.408,16 

Καηαλέκνληαη ζε:  

    

  

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 

 
-9.426.487,62 

-

7.501.510,96 -3.398.102,18 

-

2.264.408,16 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    

  

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο (Α)+(Β) 

 

-9.426.487,62 

-

7.501.510,96 -3.398.102,18 

-

2.264.408,16 

Καηαλέκνληαη ζε: 

    

  

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 

 
-9.426.487,62 

-

7.501.510,96 -3.398.102,18 

-

2.264.408,16 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 

 

0 0 0 0,00 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά 

κεηνρή - βαζηθά ζε €   -0,1845 -0,0831 -1,8762 -0,0455 

 

Οη Σπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
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ΣΟΗΥΔΗΑ  ΚΑΣΑΣΑΖ  ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 

  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  

1/1- 31/12/2011 1/1- 31/12/2010 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

  

Κέξδε Πεξηφδνπ -8.958.159,93 -8.849.475,11 

Πξνζαξκνγέο ζηα θέξδε 5.004.867,89 2.971.242,17 

  -3.953.292,04 -5.878.232,94 

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο 

 

  

Αχμεζε/(κείσζε) απνζεκάησλ -7.492,21 -478.932,25 

Αχμεζε/(κείσζε) απαηηήζεσλ -1.247.020,95 -1.623.311,04 

Αχμεζε/(κείσζε) ινηπψλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

465,00 -386,50 

Αχμεζε/(κείσζε) ππνρξεψζεσλ 
1.904.018,23 -1.923.336,46 

  649.970,07 -4.025.966,25 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο  δξαζηεξηόηεηεο  -3.303.321,97 -9.904.199,19 

  

 

  

Λεηηνπξγηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

 

  

Καηαβιεζέληεο ηφθνη -1.441.319,25 -709.112,15 

Καηαβιεζείο θφξνη εηζνδήκαηνο -30.815,01 -30.815,01 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο  δξαζηεξηόηεηεο (Α) 

-4.775.456,23 -10.644.126,35 

  

 

  

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

  

Αγνξέο ελζψκαησλ θαη Άπισλ παγίσλ -87.398,80 -6.897.403,18 

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 8.455,99 5.628,50 

Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ 200,00 0,00 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από Δπελδπηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο (Β) 

-78.742,81 -6.891.774,68 

  

 

  

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

  

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 5.458.236,74 0,00 

Γάλεηα αλαιεθζέληα 1.695.000,00 16.650.000,00 

Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ -2.727.800,00 0,00 

Καζαξέο ηακηαθέο ξνέο από Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο (Γ) 

4.425.436,74 16.650.000,00 

Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

(Α+Β+Γ) 
-428.762,30 -885.901,03 

  

 

  

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεσο 500.176,56 1.386.077,59 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο 71.414,26 500.176,56 

 

Οη Σπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 01/01-31/12/2011 

 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

       

 

Μεηνρηθό Τπέξ ην Σαθηηθό Απνζεκαηηθά σξεπκέλα ύλνιν 

Κεθάιαην Άξηην Απνζεκαηηθό 

Αλαπξν-

ζαξκνγήο Κέξδε / Εεκίεο 

Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

Έλαξμεο 

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

Υξήζεο (ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2010) 

Κέξδε (δεκία) ρξήζεο  0 0 0 0,00 -7.501.510,95 -7.501.510,95 

πλνιηθά έζνδα ρξήζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.501.510,95 -7.501.510,95 

Έθδνζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ 0,00 0,00 0 0 0 0,00 

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

Απνηίκεζε αθηλήησλ ζε 
εχινγε αμία 0 0 0 1.451.737,62 0 1.451.737,62 

Μεξίζκαηα 0 0 0 0 0,00 0,00 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

Λήμεο 

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

Υξήζεο (ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2010) 

       ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

Έλαξμεο 

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

Υξήζεο (ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2011) 

Κέξδε (δεκία) ρξήζεο  0 0 0 0 -9.426.487,62 -9.426.487,62 

πλνιηθά έζνδα ρξήζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.426.487,62 -9.426.487,62 

Κεθαιαηνπνίεζε  ππέξ ην 
άξηην 7.970.309,28 -7.970.309,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Έθδνζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κε κεηξεηά 4.636.363,76 1.363.636,40 0,00 0,00 0,00 6.000.000,16 

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απνηίκεζε αθηλήησλ ζε 

εχινγε αμία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεξίζκαηα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

Λήμεο 

34.746.421,04 1.811.138,12 0,00 2.064.098,59 -19.265.984,44 19.355.673,31 

Υξήζεο (ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2011) 

 

Οη Σπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαηά ηελ 31/12/2011 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Η εηαηξεία  "ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΑΔ" ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ, 

ηδξχζεθε ηελ 24ε Γεθεκβξίνπ 2002, μεθίλεζε δε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζην ρψξν ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2010.  

Η εηαηξεία "ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΑΔ" ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ 

έρεη ηελ κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο. Έρεη ηελ έδξα ηεο ζηε Νίθαηα Λάξηζαο, 8
Ο
 ρικ 

Π.Δ.Ο. Λάξηζαο - Αζήλαο θαη ε δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη www.iasothessalias.gr 

Οη νξηζηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2011 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηελ 17/03/2012 θαη αλακέλεηαη λα επηθπξσζνχλ απφ ηελ εηήζηα Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. 

 

 

2. Οη  ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία 

 

2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί  ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαη ηηο Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ 

31/12/2011. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ είραλ πηνζεηεζεί γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2010. 

Η θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε ρξήζε 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ πνπ αθνινπζνχληαη. Δπνκέλσο, παξά ηελ εκπεηξία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο 

γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο, είλαη δπλαηφ ηα παξνπζηαζηνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ππνινγηζκψλ θαη παξαδνρψλ πνπ έρεη θάλεη θαη ησλ πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ. Οη ελ 

ιφγσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο επαλεμεηάδνληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ φια ηα λέα δεδνκέλα. Οη πην ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο γηα 

ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 5. 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ εθηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

http://www.iasothessalias.gr/
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ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε εχινγε αμία, θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (going concern). 

 

Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ 

πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο, κε εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ινγηζηηθέο 

ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1/1/2011: 

 

I. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ μεθηλά από 

ηελ 1/1/2011. 

 

 Δ.Λ.Π. 32 (Τξνπνπνίεζε) «Ταμηλόκεζε ησλ εθδόζεσλ δηθαησκάησλ» 

Η ηξνπνπνίεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο έλαληη ελφο 

θαζνξηζκέλνπ πνζνχ ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία δηθαηψκαηα αληηκεησπίδνληαλ απφ ην 

πθηζηάκελν πξφηππν σο παξάγσγα. Βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

δηθαηψκαηα απηά εθδίδνληαη αλαινγηθά ζηνπο κεηφρνπο κηαο εηαηξείαο, νη νπνίνη 

θαηέρνπλ ίδηαο θαηεγνξίαο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα θαζνξηζκέλν 

πνζφ ζε μέλν λφκηζκα, ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο 

αλεμάξηεηα απφ ην λφκηζκα ζην νπνίν έρεη νξηζηεί ε ηηκή εμάζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. 

Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

  Δ.Λ.Π. 24 (Αλαζεώξεζε)  «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» 

Η αλαζεψξεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί εάλ ην δεκφζην θαη εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη γλσζηφ φηη ειέγρνληαη απφ ην 

δεκφζην κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλαο θαη κνλαδηθφο πειάηεο. Πξνθεηκέλνπ γη’ απηφλ 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη 

νηθνλνκηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ. Η ηξνπνπνίεζε έρεη 

αλαδξνκηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. Η δηεξκελεία δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
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 Ε.Δ.Δ.Π.Φ.Π. 14 (Τξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ 

Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, Ειάρηζην Απαηηνύκελν Σρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε 

αιιειεπίδξαζή ηνπο»  

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε 

πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ 

κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Ε.Δ.Δ.Π.Φ.Π. 19 «Δηαθαλνληζκόο ππνρξεώζεσλ κε ζηνηρεία ηεο θαζαξήο 

ζέζεο» 

Δθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010. 

 Η δηεξκελεία απηή δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ αθνινπζείηαη ζε πεξηπηψζεηο 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ κηαο ππνρξέσζεο κεηαμχ εηαηξείαο θαη πηζησηή φπνπ ν 

πηζησηήο απνδέρεηαη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ή άιια ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξίαο 

πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ κεξηθφ ή νιηθφ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο. Με ηε δηεξκελεία 

απηή απνζαθελίδεηαη ην γεγνλφο φηη απηά ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο απνηεινχλ ην 

ηίκεκα πνπ πιεξψλεηαη βάζεη ηνπ Γ.Λ.Π. 39, παξάγξαθνο 41 θαη ζπλεπψο, ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε απναλαγλσξίδεηαη θαη ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο 

πνπ εθδίδνληαη αληηκεησπίδνληαη σο ην πιεξσηέν ηίκεκα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμάιεηςε 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο  

 

II. Σα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξόηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί 

αιιά δελ έρνπλ ηζρύ γηα ηελ ηξέρνπζα ινγηζηηθή πεξίνδν. 

 

 Δ.Π.Φ.Α. 9 «Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2015 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη 

επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Σν .Γ.Λ.Π. ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην Γ.Π.Υ.Α. 9 
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έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο. Η εηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ 

Γ.Π.Υ.Α. 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Παξ’φιν πνπ επηηξέπεηαη ε λσξίηεξε 

εθαξκνγή ηνπ, ε εηαηξία δελ ζα ην εθαξκφζεη δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Δ.Λ.Π. 12 (Τξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» 

εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2012 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα 

κε ην Γ.Λ.Π. 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Δ.Π.Φ.Α. 7 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - 

κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2011 

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα 

κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί 

εμ’νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ε εηαηξία έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο 

θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Η ηξνπνπνίεζε 

απηή δελ έρεη αθφκα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Δ.Λ.Π. 19 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Εξγαδνκέλνπο» 

 εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2013 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο 

φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ 
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αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο 

πξνυπεξεζίαο/πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο 

γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ 

θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Δ.Π.Φ.Α. 13 «Επηκέηξεζε Εύινγεο Αμίαο»  

εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2013 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη 

ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε 

ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε 

πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 παξέρεη 

αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο 

εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε 

ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο 

έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ  φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ 

έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Δ.Λ.Π. 1 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»  

εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 

2012 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά 

ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. Η 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Δ.Π.Φ.Α. 10 «Ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην Γ.Λ.Π. 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη 

ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ 

κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο 
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δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία 

νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

(επέλδπζε). Ο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη 

ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή 

θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο 

δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην 

(protective rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / 

πξαθηνξεπνκέλνπ. 

 

 Δ.Λ.Π. 27 (Τξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

 

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα 

δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην Γ.Λ.Π. 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν Γ.Λ.Π. 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο 

θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην Γ.Λ.Π. 27 φξνπο ηνπ Γ.Λ.Π. 28 

«Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ Γ.Λ.Π. 31 «πκκεηνρέο ζε 

Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 Δ.Λ.Π. 28 (Τξνπνπνίεζε) «Επελδύζεηο ζε Σπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη 

Κνηλνπξαμίεο» 

Σν Γ.Λ.Π. 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην 

Γ.Λ.Π. 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη 

λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά 

ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 11. 

 

 Δ.Π.Φ.Α. 11 «Από θνηλνύ Σπκθσλίεο» 

 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ 

εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη 

ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
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θνηλνπξαμίεο. Η κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν 

ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ 

εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα 

ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο 

. 

 Δ.Π.Φ.Α. 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» 

 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, 

ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε 

ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο 

λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην Γ.Π.Υ.Α. 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην Γ.Π.Υ.Α. 10 ή 

11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα Γ.Λ.Π. 27 ή 28. 

 

 Δ.Λ.Π. 32 Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (Τξνπνπνίεζε) - 

«Σπκςεθηζκόο Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Απαηηήζεσλ θαη Φξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Υπνρξεώζεσλ» 

 

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2014 θαη απαηηείηαη λα εθαξκνζηεί αλαδξνκηθά. Σν πκβνχιην Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.) εμέδσζε δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

(Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 32). Οη ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνπλ ηηο αλαθνινπζίεο ζηελ 

ηξέρνπζα πξαθηηθή φηαλ εθαξκφδνληαη ηα θξηηήξηα ηνπ ζπκςεθηζκνχ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα. Οη ηξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ παξνπζίαζε δηεπθξηλίδνπλ ηελ έλλνηα «πθίζηαηαη επί ηνπ παξφληνο έλα λνκηθά 

ηζρπξφ δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ» θαη φηη νξηζκέλα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ ζε 

αθαζάξηζηε βάζε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηζνδχλακα κε νξηζκέλα ζπζηήκαηα 

δηαθαλνληζκνχ ζε θαζαξή βάζε. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή αιιά ζηελ πεξίπησζε 
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απηή ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο θαη επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. 7 γηα ην 

ζπκςεθηζκφ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Τπνρξεψζεσλ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. 

 

 Δ.Π.Φ.Α. 7 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - 

Σπκςεθηζκόο Πεξνπζηαθώλ Σηνηρείσλ θαη Φξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Υπνρξεώζεσλ 

 

εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2013 

 Η ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζε επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ 

ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. 

 

 Ε.Δ.Δ.Φ.Π.Α. 20 (Δηεξκελεία) «Κόζηε απνθάιπςεο ζην παξαγσγηθό ζηάδην 

ελόο επηθαλεηαθνύ νξπρείνπ»  
 

Η δηεξκελεία απηή αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ γηα ηα 

θφζηε απνθάιπςεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εμφξπμεο ηεο επηθάλεηαο 

ελφο  νξπρείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηα 

θφζηε απνθάιπςεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξέπεη απηά λα επηκεηξεζνχλ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηε 

δηεξκελεία απηή. 

 

2.2. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Η 

Δηαηξεία ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΑΔ πξνζθέξεη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο πγείαο, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ λνζνθνκεηαθέο, δηαγλσζηηθέο, ζεξαπεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πεξηθιείνληαη ζην ηαμηλνκεκέλν θσδηθφ ΣΑΚΟΓ 86.10 

(Ννζνθνκεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο). 
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2.3. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

Α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ 

λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί 

(ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, 

πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα  ηεο εηαηξείαο 

 

Β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα απνηίκεζεο βάζεη ησλ 

ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε ζπλαιιαγήο. Κέξδε ή δεκηέο απφ 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

απφ ηε κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε 

μέλν λφκηζκα κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

Ιζνινγηζκνχ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ 

 

2.4. Δλζώκαηα πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα, εθηφο ησλ παξαγσγηθψλ αθηλήησλ, απνηηκψληαη ζην θφζηνο 

θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο δεκίεο απνκείσζεο. Σν θφζηνο 

θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

ζηνηρείσλ.  

Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή 

αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ κφλν εάλ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη 

επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Σα παξαγσγηθά αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη  

απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κεησκέλεο θαηά ηηο κεηαγελέζηεξα ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

θαη δεκίεο απνκείσζεο. Σα αθίλεηα αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

νχησο ψζηε νη αλαπφζβεζηεο αμίεο λα κελ δηαθέξνπλ απφ ηηο εχινγεο αμίεο θαηά ηηο 

εκεξνκελίεο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Απμήζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαγσγηθψλ αθηλήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

αλαπξνζαξκνγέο ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, εθηφο εάλ αθνξά ζε αλαζηξνθή κεησηηθήο αλαπξνζαξκνγήο (ππνηίκεζεο) 
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ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ πνπ είρε θαηαρσξεζεί ζηα έμνδα. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ηζφπνζν κέξνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα. 

Μεηψζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή, θαηαρσξνχληαη 

ζηα έμνδα αθνχ πξψηα δηαγξαθεί ην ηπρφλ ζρεκαηηζκέλν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνζβέζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη επί ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ θαη νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο, κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο 

θαη’ επζείαλ ζηα θέξδε εηο λέν. 

Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ 

ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα 

απνηειέζκαηα. Γηα ηα παξαγσγηθά αθίλεηα πνπ απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην 

ηπρφλ απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ πψιεζε, 

κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ.  

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε  

θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο,ζε  εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία 

ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζεο) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα . 

Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ 

παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηε σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο 

εμήο: 

ΔΝΩΜΑΣΑ  ΠΑΓΗΑ ΔΣΖ 

Κηίξηα 40-50 

Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 5-30 

Αζχξκαην δίθηπν επηθνηλσλίαο 30 

Μεραλήκαηα  πςειήο  ηερλνινγίαο 5 

Μεραλήκαηα  κέζεο  ηερλνινγίαο 14 

Δηδηθά Μεραλήκαηα 20 

Απηνθίλεηα 5-7 

Δπηβαηηθά απη/ηα & κνηνζπθιέηα 5 

Φνξηεγά 7 

Λνηπφο Δμνπιηζκφο 3-20 

Έπηπια 20 

θεχε 15 
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Μεραλέο γξαθείσλ 10 

Η/Τ & Ηιεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα 5 

Δμνπιηζκφο Σειεπηθνηλσληψλ 3 

 

Σα παξαγσγηθά αθίλεηα ή απηά γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπο θαη 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο κεησκέλα θαηά ηηο 

ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. Η απφζβεζε απηψλ ησλ αθηλήησλ αξρίδεη φηαλ ηα αθίλεηα 

είλαη έηνηκα γηα ρξήζε. 

 

2.5. Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

ήκαηα θαη άδεηεο 

Σα ζήκαηα θαη νη άδεηεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη 

απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

Λνγηζκηθό – ινηπά άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη 

απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη σο εμήο: 

 SAP R3 (ην βαζηθφ επηρεηξεζηαθφ ινγηζκηθφ)  10 έηε 

 LIS  (πξφγξακκα θεληξηθψλ εξγαζηεξίσλ) 5 έηε 

 RIS  (ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο αθηηλνινγηθνχ) 5 έηε 

 ASTRAIA (ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο εκβξπνκεηξηθήο) 5 έηε 

 MUSE , QA ( ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο θαξδηνινγηθνχ) 5 έηε 

 MS OFFICE, WINDOWS 2000, XP, MS, MONEY  3 έηε 

Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ 

εξεπλψλ θαηαρσξνχληαη ζηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ 

εξεπλψλ θαηαρσξνχληαη ζηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

2.6. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο απφ ηε 

Γηνίθεζε αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ην κέζν 

απνθηήζεθε. Η εθηίκεζε ηεο απνκείσζεο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είηε φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ηεθκήξηα 
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φηη θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ή νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ 

ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπο είηε φρη. 

 

 

2.7. Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο 

θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν  

ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο.  

Η θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ 

απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο  ηεο εηαηξείαο. 

 

2.8. Απαηηήζεηο από πειάηεο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη  ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο κεησκέλεο κε ηηο 

δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο).  

Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

2.9. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, θαη 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ. 

 

2.10. Μεηνρηθό θεθάιαην  

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα θφζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη 

ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη.  

Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη 

ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά, απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, 

θαζαξφ, απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  
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2.11. Γαλεηζκόο 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη  ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα 

θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο.  

Η εχινγε αμία ηνπ ζπζηαηηθνχ κέξνπο, πνπ αθνξά ππνρξέσζε ελφο κεηαηξέςηκνπ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ, πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ηξέρνληνο επηηνθίνπ γηα 

ηζνδχλακν κε κεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην. Η ππνρξέσζε απηή, κεηαγελέζηεξα, 

απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κέρξη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ή 

ηελ ιήμε. 

 

2.12. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο  

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ  

θάζε θνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ιζνινγηζκνχ.  

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ 

νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

 

2.13. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη 

σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

 

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Η ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζε απηή, γηα ηελ 

κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, 

πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν 

δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

πξνεμνθινχκελν ζηε παξνχζα αμία ηνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

θαηαβνιήο ηνπ. Η δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο βάζεη 

αλαινγηζηηθήο κειέηεο κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβαιιφκελεο πηζησηηθήο 

κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην 
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επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ νη εκεξνκελίεο 

ιήμεο ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδνπλ ηα ρξνληθά φξηα ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. 

Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα 

ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο. 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ 

πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Η εηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ 

δεζκεχεηαη. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη.  

 

2.14. Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, 

σο απνηέιεζκα παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. 

 

2.15. Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ, πξν ΦΠΑ θαη ινηπψλ θφξσλ θαη κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Η 

αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

Παξνρή ππεξεζηώλ 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη (ηηκνινγεκέλα & κε πξφβιεςε) κε βάζε ηηο 

παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. 

Πσιήζεηο αγαζώλ 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο 

πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη 

εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 

Έζνδα από ηόθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Μεξίζκαηα 

Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 

Έζνδα από ελνίθηα 
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Σα έζνδα απφ ελνίθηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

ζπκβάζεηο.  

 

2.16. Μηζζώζεηο 

Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο 

δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

Δθκηζζσηήο 

Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε 

βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Μηζζσηήο 

Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε 

βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

2.17. Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Η δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο  

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. 

 

2.18. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ αθνχ βεβαησζνχλ θαη 

εθθαζαξηζηνχλ απφ ηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα. 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαηαρσξνχληαη ζην παζεηηθφ σο έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα έζνδα 

ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ. 

 

3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 

Η δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία απνηεινχληαη θπξίσο απφ κεηξεηά, ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο φςεσο 

θαη πξνζεζκίαο, βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ηξαπεδηθνχο δαλεηαθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη νξηζκέλεο άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

3.1.  Κίλδπλνο Αγνξάο 

 

3.1.1. πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο 
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Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνληκηθψλ κέζσλ ησλ πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ησλ 

αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Λφγσ ηνπ φηη ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ 

είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζε επξψ θαη δελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε  έηαηξν, 

πιελ ην επξψ, σο εθηνχηνπ δελ πθίζηαηαη έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

 

3.1.2. Κίλδπλνο επηηνθίσλ 

Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ είλαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ε εηαηξία λα επηβαξπλζεί κε 

πςειφηεξνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο εμαηηίαο δπζκελψλ κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα αγνξάο. Η 

έθζεζε ζε θίλδπλν επηηνθίσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινπζείηαη ζε πξνυπνινγηζηηθή 

βάζε. Η δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ ηεο εηαηξείαο. 

Σα έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο επεξεάδνληαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ 

κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ θαζψο ηα ξεπζηά δηαζέζηκα πξνο επέλδπζε αιιά θαη 

νη έληνθεο απαηηήζεηο εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηα επηηφθηα ηνπ Δπξψ ηα νπνία αθελφο, 

έρνπλ ηζηνξηθά ρακειή κεηαβιεηφηεηα θαη αθεηέξνπ, ε πξνβιεπφκελε κεηαβιεηφηεηα 

ηεο αγνξάο γηα κειινληηθέο ρξήζεηο παξακέλεη, επίζεο, ηδηαίηεξα ρακειή. 

 

3.1.3. Κίλδπλνο αγνξαίσλ ηηκώλ. 

Η εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο 

αγνξέο θεθαιαίνπ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ εηήζηνπ Ιζνινγηζκνχ ή ηνπ Ιζνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ. 

 

3.1.4. Πηζησηηθόο θίλδπλνο. 

Η έθζεζε ηεο εηαηξίαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αθνξά θπξίσο απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

ηδηψηεο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία. Η εηαηξία εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε 

ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε 

επηζθάιεηαο ησλ απαηηήζεσλ δηελεξγνχληαη ζρεηηθέο απνκεηψζεηο. Πηζαλφο θίλδπλνο 

ππάξρεη θαη ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα φπνπ ν θίλδπλνο κπνξεί λα πξνθχςεη 

απφ ηελ αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο 

ηελ εηαηξία. ζνλ αθνξά ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο ε εηαηξεία 

ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε πςειή πηζηνιεπηηθή 

δηαβάζκηζε.  

 

3.1.5.  Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
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Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο λα κελ είλαη ζε ζέζε ε εηαηξεία λα εμνθιήζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζην ρξφλν πνπ πξέπεη. Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ε 

εηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξνέο ηεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηα αλαγθαία 

ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Η ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο παξαθνινπζείηαη απφ ηελ δηνίθεζε ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζε επίπεδν Δηαηξείαο ηαμηλνκεκέλεο βάζεη ηεο 

εκεξνκελίαο ιήμεψο ηνπο, αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ. - ΥΡΖΖ 

2011 έσο 1 έηνο 

από 1 έσο 2 

έηε 

από 2 έσο 5 

έηε 

άλσ ησλ 5 

εηώλ 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 6.073.017,72 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα 5.672.800,00 2.427.800,00 18.955.598,00 21.700.000,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0,00 0,00 0,00 11.310,00 

ύλνιν 11.745.817,72 2.427.800,00 18.955.598,00 21.711.310,00 

     ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ. - ΥΡΖΖ 

2010 έσο 1 έηνο 

από 1 έσο 2 

έηε 

από 2 έσο 5 

έηε 

άλσ ησλ 5 

εηώλ 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 4.702.902,15 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα 5.250.000,00 2.744.402,00 18.955.598,00 21.700.000,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0,00 0,00 0,00 11.000,00 

ύλνιν 9.952.902,15 2.744.402,00 18.955.598,00 21.711.000,00 

 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη θαηά ηελ 31/12/2011, ην ζχλνιν ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ππνιείπεηαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαηά πνζφ € 6.156.584,03 €. Η κεηαβνιή απηή, δελ 

πξνέξρεηαη απφ ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο αιιά αθνξά θπξίσο ην Φ.Π.Α. κεηάπησζεο 

ιφγσ ηεο έληαμεο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ζε θαζεζηψο Φ.Π.Α. ηελ 01/07/2010.  Οη 

απαηηήζεηο απηέο θαηά ηελ 31/12/2011 έρνπλ ζπκςεθηζηεί κε ην θφξν εηζξνψλ θαη 

εθξνψλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ελψ απφ ηε ζπλνιηθή 

απαίηεζε χςνπο € 10.564.381,21 ηεο 31/12/2011, έγηλε αίηεζε γηα επηζηξνθή πνζνχ 

χςνπο €8.500.000 βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (βι. ζεκείσζε 14). 
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4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

 

4.1. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο  

Η Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν 

λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο: 

 

Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Η Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο κε δεδνκέλν φηη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηνπο θνξνινγηθνχο 

ειέγρνπο είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο 

απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο 

θφξνπο ζηε ρξήζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ έιαβε ρψξα.  

 

5. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Πξσηεύσλ ηύπνο πιεξνθόξεζεο 

Η εηαηξεία «ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ Α.Δ.» 

δηαζέηεη άδεηα Γεληθήο Κιηληθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο Τγείαο 

θαιχπηνληαο πεξηζηαηηθά καηεπηηθήο, γπλαηθνινγίαο, παζνινγηθά θαη ρεηξνπξγηθά 

πεξηζηαηηθά δηαζέηνληαο γηα ην ζθνπφ απηφ 231 θιίλεο. Δπίζεο εμππεξεηεί έλα επξχ 

θάζκα δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Γειαδή αληηκεησπίδεη εζσηεξηθνχο 

αζζελείο (φπνπ απαηηείηαη λνζειεία) θαη εμσηεξηθνχο αζζελείο (δηαγλσζηηθά ηκήκαηα).  

Σα πλνιηθά Έζνδα θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε ρξήζε 1/1-31/12/2011 θαη 1/1-

31/12/2010 αληίζηνηρα, αλαιχνληαη σο εμήο: 

ΗΑΩ ΘΔΑΛΗΑ 1/1-31/12/2011 1/1-31/10/2010 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ ΣΟΜΔΑ 

Έζνδα απφ εζσηεξηθνχο  5.723.619,20 2.800.771,93 

Έζνδα απφ εμσηεξηθνχο 1.278.247,28 519.396,27 

Λνηπά Έζνδα πειαηψλ 10.031,36 15.927,83 

Λνηπέο πξνζθ. Τπεξεζίεο 0,00 0,00 

ύλνιν από πειάηεο 7.011.897,84 3.336.096,03 
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Λνηπά Έζνδα/Έμνδα Δθκεηάιιεπζεο 207.818,39 417024,14 

Οξγαληθά Έμνδα -13.416.255,67 -11.596.401,73 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 8.455,99 5.628,50 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο -2.770.076,48 -1.011.822,05 

Κέξδε πξν θόξσλ -8.958.159,93 -8.849.475,11 

Φφξνη εηζνδήκαηνο 468.327,69 1.347.964,16 

Καζαξά Κέξδε / δεκίεο ρξήζεσο (Α) -9.426.487,62 -7.501.510,95 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο(Β) 0,00 0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

(Α)+(Β) -9.426.487,62 -7.501.510,95 

 

ηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2011 δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά έζνδα 

φπσο απαηηείηαη απφ ην αλαζεσξεκέλν Γ.Π.Υ.Π. 1 ή επηηξέπεηαη απφ άιια Γ.Π.Υ.Α. 
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6. Δλζώκαηα θαη άϋια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2011 

 

Οηθόπεδα - 

θηίξηα 

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπά 

ελζώκαηα 

πάγηα ύλνιν 

1/1/2011 

   

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 48.775.317,14 11.021.862,40 3.065.545,14 62.862.724,68 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο -775.317,14 -683.140,70 -295.383,75 -1.753.841,59 

Αλαπόζβεζηε αμία 48.000.000,00 10.338.721,70 2.770.161,39 61.108.883,09 

Κίλεζε 1/1 - 31/12/2011 

   

  

Τπφινηπν έλαξμεο 48.000.000,00 10.338.721,70 2.770.161,39 61.108.883,09 

Πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πξνζζήθεο 13.946,29 32.018,20 41.434,31 87.398,80 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 -18.173,34 -18.173,34 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ  0,00 0,00 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -1.065.102,29 -932.746,90 -368.085.50 -2.365.934,69 

Αλαπόζβεζηε αμία 46.948.844,00 9.437.993,00 2.425.336,86 58.812.173,86 

31/12/2011 

   

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 48.789.263,43 11.053.880,60 3.088.806,11 62.931.950,14 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο -1.840.419,43 -1.615.887,60 -663.469,25 -4.119.776,28 

Αλαπόζβεζηε αμία 46.948.844,00 9.437.993,00 2.425.336,86 58.812.173,86 

 

 

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2010 

 

 

Οηθόπεδα - 

θηίξηα 

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπά 

ελζώκαηα 

πάγηα ύλνιν 

1/1/2010 

   

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 52.376.726,12 12.490.589,77 100.558,44 64.967.874,33 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο -2.514,58 0,00 -46.370,75 -48.885,33 

Αλαπόζβεζηε αμία 52.374.211,54 12.490.589,77 54.187,69 64.918.989,00 

Κίλεζε 1/1 - 31/12/2010 

   

  

Τπφινηπν έλαξμεο 52.374.211,54 12.490.589,77 54.187,69 64.918.989,00 

Πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο* 1.814.672,02 0,00 0,00 1.814.672,02 

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

Απνκείσζε πεξνπζ.ζηνηρείσλ** -8.146.386,48 -1.847.435,64 -549.507,12 -10.543.329,24 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ  0,00 0,00 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -772.802,56 -683.140,70 -249.013,00 -1.704.956,26 

Αλαπόζβεζηε αμία 48.000.000,00 10.338.721,70 2.770.161,39 61.108.883,09 

31/12/2010 

   

  

Κφζηνο ή εθηίκεζε 48.775.317,14 11.021.862,40 3.065.545,14 62.862.724,68 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο -775.317,14 -683.140,70 -295.383,75 -1.753.841,59 

Αλαπόζβεζηε αμία 48.000.000,00 10.338.721,70 2.770.161,39 61.108.883,09 

 

 

 

Οηθόπεδα – Κηίξηα 
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(*)Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ηεο εηαηξείαο αλαπξνζαξκφζζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ηελ 

31/12/2010 απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Η αλαπξνζαξκνγή βαζίζζεθε ζηηο αγνξαίεο 

αμίεο ησλ αθηλήησλ. Η ππεξαμία αλαπξνζαξκνγήο πνζνχ € 1.814.672,02 θαη αληίζηνηρα, 

πηζηψζεθε ζηα απνζεκαηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  (βιέπε θαη ζεκείσζε 22).  

Δληφο ηεο ρξήζεο 1/1 – 31/12/2010, επελδχζεθε ζπλνιηθά πνζφ χςνπο €6,62 εθαη. πνπ 

αθνξά θπξίσο ζηελ νινθιήξσζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο ζηεγάδνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηεο καηεπηηθήο θαη ρεηξνπξγηθήο θιηληθήο θαη αγνξά ηαηξηθνχ, λνζνθνκεηαθνχ 

θαη μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ. 

(**) Η εηαηξεία, απφ 01/07/2010 θαη γηα ηηο λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, 

εληάζζνληαη ζε θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α. βάζεη ηνπ πξφζθαηνπ Νφκνπ 3842/2010.   

Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2010 

εκθαλίδνληαη ηζφπνζα απνκεησκέλα θαηά € 10.543.329,24 αληίζηνηρα, κε ηελ αμία ηνπ 

ΦΠΑ πνπ εθπέζηεθε απφ ηνλ ππνινγηζκφ βάζε ηνπ πεληαεηνχο δηαθαλνληζκνχ 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο απφ 30/06/2010 θαη κεηά.  Η παξαπάλσ αιιαγή δελ έρεη επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηφζν ηηο απνζβέζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ 2010 φζν θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηαηξείαο ηεο 31/12/2010. 

Οη πξνζζήθεο ζε ελζψκαηα πάγηα ηεο εηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε 1/1 – 31/12/2011, αλήιζαλ 

ζε € 0,09 εθαη. πεξίπνπ θαη αθνξνχλ θπξίσο ηελ αγνξά ηαηξηθνχ, λνζνθνκεηαθνχ θαη 

μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ 

 

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2011 

 

ήκαηα θαη 

άδεηεο Λνηπά 

                             

ύλνιν 

1/1/2011 

  

  

Κφζηνο θηήζεσο 0,00 230.151,52 230.151,52 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε 0,00 -18.035,52 -18.035,52 

Αλαπόζβεζηε αμία  0,00 212.116,00 212.116,00 

Κίλεζε 1/1 - 31/12/2011 

  

  

Τπφινηπν έλαξμεο 0,00 230.151,52 230.151,52 

Πξνζζήθεο 0,00 0,00 0,00 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο πσιεζέλησλ 0 0,00 0,00 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ  0 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0,00 -24.054,00 -24.054,00 

Αλαπόζβεζηε αμία 0,00 206.097,52 206.097,52 

31/12/2011 

  

  

Κφζηνο  0,00 230.151,52 230.151,52 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε 0,00 -42.089,52 -42.089,52 

Αλαπόζβεζηε αμία 0,00 188.062,00 188.062,00 

 

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2010 
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ήκαηα θαη 

άδεηεο Λνηπά 

                             

ύλνιν 

1/1/2010 

  

  

Κφζηνο θηήζεσο 0,00 0,00 0,00 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε 0,00 0,00 0,00 

Αλαπόζβεζηε αμία  0,00 0,00 0,00 

Κίλεζε 1/1 - 31/12/2010 

  

  

Τπφινηπν έλαξμεο 0,00 0,00 0,00 

Πξνζζήθεο 0,00 273.895,65 273.895,65 

Μεηάπησζε ΦΠΑ* 0,00 -43.744,13 -43.744,13 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ  0,00 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0,00 -18.035,52 -18.035,52 

Αλαπόζβεζηε αμία 0,00 212.116,00 212.116,00 

31/12/2010 

  

  

Κφζηνο  0,00 230.151,52 230.151,52 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη απνκείσζε 0,00 -18.035,52 -18.035,52 

Αλαπόζβεζηε αμία 0,00 212.116,00 212.116,00 

 

(*) Η εηαηξεία, απφ 01/07/2010 θαη γηα ηηο λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, 

εληάζζνληαη ζε θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ βάζεη ηνπ πξφζθαηνπ Νφκνπ 3842/2010.  Γηα 

ην ιφγν απηφ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2010 

εκθαλίδνληαη ηζφπνζα απνκεησκέλα θαηά € 43.744,13 κε ηελ αμία ηνπ Φ.Π.Α. πνπ 

εθπέζηεθε απφ ηνλ ππνινγηζκφ βάζε ηνπ πεληαεηνχο δηαθαλνληζκνχ ρξεζηκνπνίεζήο 

ηνπο απφ 30/06/2010 θαη κεηά.  Η παξαπάλσ αιιαγή δελ έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηφζν 

ηηο απνζβέζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ 2010 φζν θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο 

εηαηξείαο ηεο 31/12/2010. 

Σα ινηπά άυια πεξηνπζηαθά αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο ηεο 

εηαηξείαο φπσο ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή θνζηνιφγεζεο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Ο 

εθηηκψκελνο ρξφλνο δσήο απηψλ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαίλεηαη ζην 

θεθάιαην 2.5 θαη ην θφζηνο θηήζεσο ηνπο, ζε εηήζηα βάζε, απνκεηψλεηαη κε ηηο 

απνζβέζεηο. Η δηνίθεζε πξνρσξά ζε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε επαλεμέηαζε ησλ 

αμηψλ απηψλ θαη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απμάλνπλ ή κεηψλνπλ αληίζηνηρα ηελ 

παξνχζα αμία ηνπο 

 

7. Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα 

ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ νκίινπ ΙΑΩ. 

Σα ελδνεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα ηεο εηαηξίαο  απφ 1/1 – 31/12/2011 είλαη ηα θάησζη: 
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ΑΓΟΡΔ Α.Δ ΑΠΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

  31/12/2011 31/12/2010 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΗΑΩ ΎΝΟΛΟ ΗΑΩ ΎΝΟΛΟ 

Πσιήζεηο αλαισζίκσλ 1.460,25 1.460,25 584,88 584,88 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 1.110,00 1.110,00 1.385,00 1.385,00 

ΤΝΟΛΟ 2.570,25 2.570,25 1.969,88 1.969,88 

 

ΠΩΛΖΔΗ ΠΡΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

  31/12/2011 31/12/2010 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΗΑΩ ΎΝΟΛΟ ΗΑΩ ΎΝΟΛΟ 

Τγεηνλνκηθφ πιηθφ 5.430,91 5.430,91 0,00 0,00 

Αλαιψζηκα πιηθά 0 0,00 7.683,46 7.683,46 

ΤΝΟΛΟ 5.430,91 5.430,91 7.683,46 7.683,46 

 

ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΣΖΝ 31/12/2011 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΗΑΩ 

ΗΑΩ 

GENERAL 

ΗΑΩ 

ΘΔΑΛΗΑ ΤΝΟΛΟ 

ΙΑΩ     4.643,49 4.643,49 

MEDSTEM SERVICES     21.525,00 21.525,00 

ΙΑΩ GENERAL     5.850,21 5.850,21 

ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ 474.249,06 4.336,55 0,00 478.585,61 

ΤΝΟΛΑ 474.249,06 4.336,55 32.018,70 510.604,31 

 

 

ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΣΖΝ 31/12/2010 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ  

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΗΑΩ Α.Δ 

ΗΑΩ 

GENERAL 

A.E 

ΗΑΩ 

ΘΔΑΛΗΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΙΑΩ Α.Δ   0,00 14.637,01 14.637,01 

MEDSTEM SERVICES A.E   - 8.288,00 8.288,00 

ΙΑΩ GENERAL A.E   - 0,00 0,00 

ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ 3.276,28 0,00 0,00 3.276,28 

ΤΝΟΛΑ 3.276,28 0,00 22.925,01 26.201,29 

 

Σα ελδνεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη νη απαηηήζεηο θαη νη 

ππνρξεψζεηο βάζεη ησλ δηεξκελεηψλ ηνπ Γ.Λ.Π. 24, απνηεινχλ ζπλαιιαγέο κε 

ζπλδεδεκέλα κέξε.  

 

8. Απνζέκαηα 

 
Δηαηξεία 31/12/2011 31/12/2010 

Αλαιψζηκα Τιηθά 687.465,21 679.973,00 

Δκπνξεχκαηα 0,00 0,00 

Τπόινηπν 687.465,21 679.973,00 
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Σν χςνο ησλ απνζεκάησλ θξίλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε αλαινγηθφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη 

επαξθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο.  

Η Δηαηξεία ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (αζθάιηζε, θχιαμε) γηα λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν θαη ηηο ελδερφκελεο δεκηέο ιφγσ απψιεηαο απνζεκάησλ 

απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θινπέο θιπ. 

 

9. Πειάηεο & Λνηπέο απαηηήζεηο 

 

  31/12/2011 31/12/2010 

Πειάηεο 1.838.991,34 448.424,98 

Γξακκάηηα ζην ραξη/ιάθην 710.809,02 645.978,67 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΛΑΣΩΝ 2.549.800,36 1.094.403,65 

Διιεληθφ Γεκφζην παξαθξαηεκέλνη θφξνη 59.819,35 50.406,36 

Διιεληθφ Γεκφζην απαίηεζε ΦΠΑ 10.559.312,18 10.742.424,78 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 322.695,60 366.915,45 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΛΟΗΠ.ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 13.491.627,49 12.254.150,24 

 

ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Διιεληθφ Γεκφζην απαίηεζε ΦΠΑ» ηεο Δηαηξείαο ηελ 

31/12/2010, έρεη ζπλππνινγηζζεί θαη πνζφ € 10.661.046,20 αληίζηνηρα πνπ αθνξνχζε 

ζην Φ.Π.Α. κεηάπησζεο, απφ ηελ έληαμε ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ζε θαζεζηψο 

Φ.Π.Α. απφ ηελ 01/07/2010. 

Μέξνο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ θαηά ηελ 31/12/2011 έρνπλ ζπκςεθηζηεί κε ην θφξν 

εηζξνψλ θαη εθξνψλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ελψ ε εηαηξία 

αηηήζεθε γηα επηζηξνθή πνζφ χςνπο €8.500.000 βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. 

 

10. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

 

Δηαηξία 31/12/2011 31/12/2010 

Σακείν 8.051,95 4.636,83 

Γηαζέζηκα θαη ηξάπεδεο 63.362,31 495.539,73 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπ. θαη/ζεηο 0,00 0,00 

ύλνιν 71.414,26 500.176,56 

 

11. Γάλεηα 

 

Δηαηξία 31/12/2011 31/12/2010 

Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα 43.083.398,00 43.400.000,00 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 5.672.800,00 5.250.000,00 

χλνιν 48.756.198,00 48.650.000,00 

 

Να ζεκεησζεί φηη νη δφζεηο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηεο εηαηξείαο, γηα ηηο νπνίεο 

γελλάηαη ππνρξέσζε εμφθιεζήο ηνπο εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, 
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δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο 

αιιά κεηαθέξνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο.  

Σν καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν ππφινηπν ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ (χςνπο € 

48.756.198,00) θαηά ηελ 31/12/2011, πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

επνκέλσλ ρξήζεσλ ζα εμνθιεζεί σο θάησζη: 

Δηαηξία 

Δηαηξεία  

31/12/2011 

Υξήζε 2012 5.672.800,00 

Υξήζε 2013 2.427.800,00 

Υξήζε 2014 4.227.800,00 

Υξήζε 2015 6.227.798,00 

Υξήζε 2016 8.500.000,00 

Υξήζε 2016 21.700.000,00 

ύλνια 48.756.198,00 

 

Η Δηαηξία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζπλελλφεζεο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ 

νκνινγηνχρσλ κέρξη ηηο 31/05/2012 λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ησλ 

δαλείσλ θαη επαλαθαζνξηζκνχ φισλ ησλ φξσλ ησλ δαλείσλ, βξαρππξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ, ζε πιαίζην νκνεηδνχο αληηκεηψπηζεο σο πξνο ηνλ ρξφλν 

απνπιεξσκήο ηνπο θαη ζην πεξηζψξην επηηνθίνπ. 

 

12. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 
Δηαηξεία 31/12/2011 31/12/2010 

Πξνκεζεπηέο 3.739.455,91 1.611.757,05 

Αζθ/θνί Οξγαληζκνί θαη πιεξσηένη θφξνη 313.532,23 406.649,81 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε 278.416,52 148.649,82 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 9.376,79 363.453,31 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 1.732.236,27 2.172.392,16 

  6.073.017,72 4.702.902,15 

 

Η αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Πξνκεζεπηέο» θαηά ηε ρξήζε 2011 ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ρξήζε 2010 πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηε ζεµαληηθή πζηέξεζε ηεο απνπιεξσµήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σαµείσλ κε απνηέιεζκα ηελ αληίζηνηρε θαζπζηέξεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο Πξνκεζεπηέο 

Ο ινγαξηαζκφο «Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε» ηε ρξήζε 2011 αλήιζε ζε € 278,4 ρηι 

θαη αθνξά, θπξίσο ηνλ παξαθξαηεκέλν θφξν 20% ησλ ζπλεξγαηψλ Ιαηξψλ 
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Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπέο ππνρξεψζεηο» πνζνχ € 1.732 ρηι αθνξά θπξίσο ηελ ππνρξέσζε 

απνπιεξσκήο  ηνθνκεξηδίσλ  ζηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα ηελ ζχλαςε ηνπ Οκνινγηαθνχ 

Γαλείνπ. 

 

13. Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πνζνχ € 11,3 ρηι. αθνξά ζε 

ιεθζείζεο εγγπήζεηο ελνηθίσλ. 

 

14. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

Γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19, έρεη ζπληαρζεί 

αλαινγηζηηθή κειέηε ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν επηινγήο, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ  

ζηελ § 2.14.   

Απφ ηελ ελ ιφγσ κειέηε πξνέθπςαλ ζσξεπηηθά ηα παξαθάησ ππφινηπα:  

Τπνρξεώζεηο ηζνινγηζκνύ γηα: 31/12/2011 31/12/2010 

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο 50.129,00 42.798,86 

ΤΝΟΛΟ 50.129,00 42.798,86 

 

Οη βαζηθέο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

 

ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο (*) 4,70 

Αλακελφκελε κέζε εηήζηα αχμεζε 

απνδνρψλ (**) 

0,00% 

Μέζε αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα 

εξγαζηαθή δσή  πξνζσπηθνχ 

24,41 – 30,15 

 

(*)  χκθσλα κε ην ΓΛΠ 19, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε 

αλαθνξά ζε απνδφζεηο ηεο αγνξάο, πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη κέζεο ηηκέο ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαηά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο θαη ζπλεπψο κε 

θαηάιιειεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηέηνηαο θχζεσο απνηίκεζε. Βάζεη ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ιφγσλ, σο επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαζνξίζηεθε ην 4,70%. Σν 

επηηφθην απηφ ζεσξείηαη ζπλεπέο σο πξνο ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 19, δειαδή είλαη βαζηζκέλν 

ζε νκφινγα αληίζηνηρα σο πξνο ην λφκηζκα θαη ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα ζε ζρέζε κε ηηο 

παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, φπσο θαη ελδεδεηγκέλν γηα καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο.   
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 (**)  χκθσλα κε ην ΓΛΠ 19, ε αλακελφκελε αχμεζε ησλ κηζζψλ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνλ πιεζσξηζκφ, ηελ παιαηφηεηα, ηηο πξναγσγέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

άιινπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Καηά ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 19 αιιά θαη 

ηελ εγρψξηα ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε καθξνπξφζεζκε αχμεζε ησλ απνδνρψλ 

ησλ εξγαδφκελσλ αλακέλεηαη ζην 0,0%.  

Οη παξαδνρέο απηέο αλαπξνζαξκφδνληαη ζε εηήζηα βάζε. 

Η δαπάλε γηα πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ εηαηξεία πνπ 

αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα θαζψο θαη νη κεηαβνιέο ζηελ παξνχζα αμία ηεο 

ππνρξέσζεο είλαη: 

  31/12/2011 31/12/2010 

Παξνύζα αμία ηεο ππνρξεώζεσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 42.798,86 13.631,10 

Γαπάλε ηφθνπ  2.011,55 523,78 

Κφζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο 17.487,93 -1.160,15 

Παξνρέο πιεξσζείζεο εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο -36.650,00 32.634,17 

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο(δεκηά)  ζηελ ππνρξέσζε 24.480,66 -2.830,04 

Παξνύζα αμία ηεο ππνρξεώζεσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 50.129,00 42.798,86 

 

Σελ 31/12/2011 ε εηαηξεία απαζρνινχζε ζπλνιηθά 198 έλαληη 190 εξγαδφκελσλ ηεο 

31/12/2010 αληίζηνηρα. 

 

15. Λνηπά Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο 

 
Δηαηξία 31/12/2011 31/12/2009 

Έζνδα απφ Μηζζψκαηα 187.259,58 

 

167.024,14 

-Δπηρνξεγήζεηο 200,00 0,00 

Κέξδε απφ κεηαβίβαζε αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ (1) 

0,00 250.000,00 

Λνηπά έζνδα 20.358,81 0,00 

ΤΝΟΛΟ 207.818,39 417.024,14 

 

(1)  Σα θέξδε απφ κεηαβίβαζε αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνζνχ 250.000 € ζηε ρξήζε 

2010 αθνξά ζην φθεινο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξαρψξεζε θαη εθκίζζσζε 

θαηαζηήκαηνο. Η σθέιεηα απηή δελ ζπλδέεηαη κε κειινληηθέο παξνρέο ή απαηηήζεηο θαη 

αλαγλσξίζηεθε απ’ επζείαο σο έζνδν ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο   

 

16. Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο  

 
Δηαηξία 31/12/2011 31/12/2010 

 Έθηαθηα έμνδα -132.046,16 -176,16 
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 ΤΝΟΛΟ -132.046,16 -176,16 

 

 

ηε ρξήζε 2011 ην πνζφ ησλ 130,4 ρηι € αθνξά δαπάλε απφ ηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ  

θνηλψλ εηζξνψλ βάζεη ηεο αλαινγίαο (Pro-rata) θαηά εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

θψδηθα ΦΠΑ. 

 

17. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο – θαζαξό 

 
Δηαηξία 31/12/2011 31/12/2010 

- Πηζησηηθνί Σφθνη 8.455,99 5.628,50 

- Υξεσζηηθνί Σφθνη -2.770.076,48 -1.011.822,05 

ΤΝΟΛΟ -2.761.620,49 -1.006.193,55 

 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011, πξνέθπςαλ ηφθνη απφ ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο € 

2,770 076,48 θαη  επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2011 έλαληη 1.011.193,55 € 

αληίζηνηρα γηα ηε ρξήζε 2010 

 

18. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 
Δηαηξία 31/12/2011 31/12/2010 

Σξέρσλ Γ.Λ.Π. θφξνο -468.327.69 1.347.964,16 

Αλαβαιιφκελνο-θφξνο  Τπνρξέσζε/Απαίηεζε - 414.803,91 1.015.844,78 

Φφξνο Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο – Δ.Σ.Α.Κ -30.815,01 -30.815,01 

Πξνζαξκνγή αλαβαι.Φνξνινγίαο πξνεγ.ρξήζεσλ ζηε ρξήζε 

ζπκςεθηζκνχ. -22.808,77 0,00 

Αλαβαιιφκελε Απαηη/Τπνρξ. απφ αλαπξνζαξκνγή ζηελ 

εχινγε αμία 0,00 362.934,39 

Πξαγκαηηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε 4,97% -17,97% 

 

Η εηαηξεία, "ΙΑΩ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΜΑΙΔΤΣΗΡΙΟ 

Α.Δ.", πξνζάξκνζε ηηο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ψζηε ηελ 31/12/2011 

λα αληηθαηνπηξίδεηαη  κε ζαθήλεηα ε θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Οη θνξνινγηθέο 

δειψζεηο ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 

2007 κέρξη ζήκεξα, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ 

θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα ειεγρζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Γηα ηηο 

αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2007 έσο θαη 2011 δεδνκέλνπ φηη νη ρξήζεηο είλαη δεκηνγφλεο 

εθηηκάηαη φηη δε ζα πξνθχςνπλ θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη γη’ απηφ ην ιφγν δελ έγηλε 

θακία πξφβιεςε ζηα απνηειέζκαηα θαη ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο. 

Γηα ηε ρξήζε 2011 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 
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2238/1994. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά 

πηζηνπνηεηηθά πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2011. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ 

νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

19. Κέξδε αλά κεηνρή 

Βαζηθά – Δηαηξείαο   

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ 

ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ 

απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο).  

Με βάζε ηηο δηεξκελείεο ηνπ Γ.Λ.Π. 33, ν ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ηελ 

31/12/2011 θαη ηελ 31/12/2010, αλέξρεηαη ζε 51.097.678 θαη 11.069.874 κεηνρέο 

αληίζηνηρα.  

 

20. Μεηνρηθό Κεθάιαην 

 

Μεηνρηθό Κεθάιαην 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΔΣΟΥΩΝ 

ΑΞΗΑ ΚΟΗΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΗΚΩ

Ν ΜΔΣΟΥΩΝ  

ΤΠΔΡ ΣΟ 

ΑΡΣΗΟ ΤΝΟΛΟ 

1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011 11.069.874,00 22.139.748,00 8.417.811,00 30.557.559,00 

ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 40.027.804,00 12.606.673,04 -6.606.672,88 6.000.000,16 

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 51.097.678 34.746.421,04 1.811.138,12 36.557.559,16 

          

1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2010 11.069.874 22.139.748 8.417.811,00 30.557.559,00 

ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 11.069.874 22.139.748 8.417.811,00 30.557.559,00 

 

 

Με ηελ απφ 31/10/2010 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο απνθαζίζηεθαλ: α) ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά € 7.970.309,28 

κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ ππέξ ην άξηηνλ κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ € 2,00 ζε € 2,72, β) ε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

εθάζηεο ησλ κεηνρψλ απφ € 2,72 ζε € 0,68 κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο 

απφ 11.069.874 ζε 44.279.496 θνηλέο δεζκεπκέλεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη γ) ε αχμεζε 

ηνπ Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά € 4.636.363,76 κε κεηξεηά, κε ηελ έθδνζε 
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6.818.182 λέσλ θνηλψλ δεζκεπκέλσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,68 ε 

θάζε κηα θαη ηηκή δηάζεζεο € 0,88 € αλά κεηνρή  απφ ηελ νπνία πξνέθπςε «Απνζεκαηηθφ 

απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ» πνζφ € 1.363.636,40. (Απφθαζε 5761/02.12.2010 

Ννκαξρίαο Λάξηζαο).  

Η εηαηξεία, νινθιήξσζε ζηηο 31/1/2011 ηελ αχμεζε κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαηά 6 εθαηνκκχξηα επξψ. Η πηζηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ 

αχμεζεο δεκνζηεχζεθε ζην ππ’ αξηζκφ 1333/18.3.2011 ΦΔΚ (ΑΔ&ΔΠΔ) 

Μεηά ηελ αλσηέξσ αχμεζε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο, ζηηο 31/12/2011 

αλέξρεηαη ζε € 34.746.421,04 δηαηξνχκελν ζε 51.097.678 θνηλέο δεζκεπκέλεο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,68  εθάζηε. 

 

21. Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο 

 

Δηαηξία 31/12/2011 31/12/2010 

Οηθφπεδα 693.931,39 693.931,39 

Κηίξηα 1.370.167,20 1.370.167,20 

ύλνιν 2.064.098,59 2.064.098,59 

 

Γηα ηε ζσξεπκέλε ππεξαμία απφ αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία, πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2010, έρεη ζπκπεξηιεθζεί 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε κε εθηηκψκελν κειινληηθφ ζπληειεζηή 20% 

ιφγσ ηεο καθξνπξφζεζκεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ησλ αθηλήησλ ηεο, κεηψλνληαο απεπζείαο 

ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο θαηά πεξίπνπ € 363 ρηι. 

Η αλαβαιιφκελε απηή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ππνινγηζηεί κε ζπληειεζηή 20% ν 

νπνίνο ηζρχεη απφ 01/01/2011 θαη κεηά 

22. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 

Δηαηξία 31/12/2011 31/12/2010 

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 8.656,92 8.270,42 

Πξνζζήθεο (Μεηψζεηο) -465,00 386,50 

ΤΝΟΛΟ 8.191,92 8.656,92 

 

23. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ 

 

Η εηαηξία πξνρψξεζε απφ 01/01/2012 ζε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ην λέν θνξέα Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

(Δζληθφ Φνξέα Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο) ν νπνίνο απνηειεί πιένλ έλαλ λέν ζεζκφ 

ζηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη ίζσο ηελ κεγαιχηεξε κεηαξξχζκηζε ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο. ηνλ Οξγαληζκφ απηφ, κέρξη ζήκεξα, έρνπλ ήδε εληαρζεί ηα 4 
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βαζηθφηεξα Αζθαιηζηηθά Σακεία (Γεκφζην, ΙΚΑ, ΟΓΑ θαη ΟΑΔΔ) ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη φπσο έρεη 

αλαθνηλσζεί ζηαδηαθά, εληφο ηνπ 2012 ζα εληαρζνχλ θαη ηα ππφινηπα, κε ειάρηζηεο ίζσο 

εμαηξέζεηο. 

Πέξαλ ηνπ αλσηέξσ, δελ ππάξρνπλ άιια, κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ, γεγνλφηα 

πνπ λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία θαη γηα ηα νπνία λα επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

Λάξηζα, 17 Μαξηίνπ 2012  

       

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..    Ο ΑΝΣ/ΓΡΟ & Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ   

ΓΔΩΡΓΙΟ Ι. ΣΑΜΑΣΙΟΤ    ΑΘΑΝΑΙΟ Β. ΚΑΡΓΙΩΣΗ   

  

 

 

 

 

  

 

    

Α.Γ.Σ.   Κ 030874    Α.Γ.Σ.  Η 385786   

        

 

        

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  

ΟΜΙΛΟΤ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΠΑΥΑΛΗ Α.ΜΠΟΤΥΩΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΣΙΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Κ..ΠΤΡΓΙΓΗ 

       

 

 

 

 

 

 

 

      

 Α.Δ.Σ.  ΑΑ 019554 

A.Γ.T. T 123040 

 (AΡ.AΓ A ΣΑΞΗ 21907) 

                     Α.Γ.Σ  461406 

                    (ΑΡ.ΑΓ.Α ΣΑΞΗ 8016) 

 

 


