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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 

“ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» 
Προς την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΤΗΣ  30/05/2012 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
“ ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.” 

 
Προς την  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/5/2012 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 

 
 

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 ∆ΛΠ, είναι 

καταχωρηµένες στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµού της εταιρείας και έχουν 

δηµοσιευθεί όπως ορίζει το άρθρο 135 του ν. 2190/1920. 

 

Επισκόπηση 

 

Το 2011  απότελεσε  οικονοµικό έτος γενικευµένης  ύφεσης και έλλειψης ρευστότητας  

για την Ελληνική Οικονοµία γεγονός που είχε επίπτωση σε όλους τους κλάδους της 

οικονοµίας  και φυσικά και στις επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

υγείας.   

Στο δυσµενές αυτό οικονοµικό περιβάλλον αυξήθηκε η ανεργία , µειώθηκε το διαθέσιµο 

εισόδηµα και κατά συνέπεια η αγοραστική δύναµη των καταναλωτών.  

Η µείωση της αγοραστικής δύναµης οδήγησε σε µείωση της ζήτησης για ιδιωτικές 

υπηρεσίες υγείας. 

       Η  διοίκηση της εταιρείας προκειµένου να αντιµετωπίσει την µείωση της ζήτησης για 

ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελλάτωση  του 

λειτουργικού κόστους της κλινικής και διαµόρφωσε  πιο προσιτή τιµολογιακή πολιτική. 

Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία διατήρησε σε σηµαντικότατο βαθµό την πελατειακή της 

βάση και τα µερίδια αγοράς, αύξησε τα µεικτά κέρδη της το 2011 κατά 1,86 εκ ευρώ σε 

σχέση µε το 2010 ήτοι 46,88%  κάνοντας για µία ακόµα χρονιά αισθητή τη στιβαρή 

παρουσία της στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω επιχειρησιακής στρατηγικής διατήρησε τη θέση που κατέχει η  

εταιρεία στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των ιδιωτικών κλινικών έστω  εάν υπέστη   

µείωση του κύκλου εργασιών της που συνοδεύτηκε από µικρή µείωση  στα κέρδη προ 

φόρων η οποία κυρίως οφείλεται στην αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων λόγω 

της αύξησης  των επιτοκίων δανεισµού. 

Επιπρόσθετα , παρά τις δυσµενείς οικονοµικές συγκυρίες η εταιρεία ακολούθησε 

αταλάντευτα τις αρχές για συνεχή αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας  και 

προχώρησε σε επενδύσεις.  
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Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εταιρείας 

 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας τη χρήση 2011 ανήλθε στα 46,4  εκ. € και είναι 

µειωµένος  κατά 17,44 % σε σχέση µε  την προηγούµενη οικονοµική χρήση. Η µείωση 

που παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών οφείλεται στην µείωση των εισαγωγών ασθενών και 

τη διεύρυνση εκπτωτικής τιµολογιακής πολιτικής.  

  Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων  (EBITDA) της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 5,14 εκ € για το 2011 

έναντι 4,8 εκ. € για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση  

κατά 6,61% .     

 Τα κέρδη  προ φόρων της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 0,5 εκ. παρουσιάζοντας 

µείωση 16,7%  σε σχέση µε το 2010.  

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αυξήθηκαν κατά  99,32%, λόγω της αύξησης  των 

επιτοκίων δανεισµού. Ο συνολικός δανεισµός της εταιρείας ανήλθε σε 30,6 εκ. € έναντι 

34,1 εκ € το 2010 σηµειώνοντας µείωση  κατά 10,26 % 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2011 2010 

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 0,81 0,88 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων)       1,31%  1,55% 

 

EBITDA ( επί του κύκλου εργασιών) 

 

11,07% 

 

8,56 % 

Περιθώριο Κερδών προ φόρων  

(επί του κύκλου εργασιών) 1,07% 

 

1,06 % 

 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 37,10% 34,93% 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 58,98% 53,69% 

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 124,96% 113,00% 

*Σηµείωση: Οι εν λόγω δείκτες µπορούν να βελτιωθούν ακόµη περισσότερο εάν από τα συνολικά κεφάλαια αφαιρεθούν τα 

διαθέσιµα της εταιρείας. 

 

Το συνολικά απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας ανήρχετο στις 31/12/2011 σε 530 

άτοµα έναντι 573 ατόµων στις 31/12/2010. 

Επενδύσεις 
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Στη χρονιά που πέρασε συνεχίστηκε η υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος της 

Εταιρείας, µε στόχο την ανάπτυξη αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της. 

Η εταιρία πραγµατοποίησε επενδύσεις σε κτίρια, µηχανήµατα και λοιπό εξοπλισµό, 

συνολικού ύψους 1.198.827,89  εκ. € περίπου, µε σκοπό την περαιτέρω αξιοποίηση των 

υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων της. 

Προοπτικές 

Από τα στοχεία που παρατέθηκαν προκύπτει  ότι το  ΙΑΣΩ General έχει θέσει τις 

βάσεις που εγγυώνται µία επιτυχή µελλοντική πορεία. Σε ένα δυσχερές οικονοµικό κλίµα 

η εταιρεία όχι µόνο ακολούθησε  σταθερή πορεία αλλά κατόρθωσε το 2011 να βελτιώσει 

σηµαντικούς οικονοµικούς της δείκτες σε σχέση µε το 2010. Συγκεκριµένα βελτιώσε τη 

σχέση ιδίων κεφαλαίων προς της τραπεζικές υποχρεώσεις , τη σχέση ιδίων κεφαλαίων 

προς τα ξένα κεφάλαια καθώς και του ΕBITDA προς τον κύκλο εργασιών.  Η πολιτική 

που ακολουθήθηκε το 2011  διατήρησε την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και 

συνέβαλε στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας.  Η διοίκηση της 

εταιρείας  παρά το γενικευµένο κλίµα ύφεσης διατηρούν την αισιοδοξία τους για  το 

2012 και τα επόµενα έτη. Η προσήλωση στις αξίες µας, οι καλά εδραιωµένες δυνάµεις 

µας µε κυριότερες την εµπιστοσύνη των πελατών, την αφοσίωση των ιατρών και του 

προσωπικού, µας επιτρέπουν να πιστεύουµε στην επίτευξη των µακρόπνοων ποσοτικών 

και ποιοτικών µας στόχων.  

Σας εκθέσαµε την οικονοµική πορεία και το δυναµικό της εταιρείας στην χρήση 

του 2011 συγκρινόµενη µε τα στοιχεία της προηγούµενης χρήσεως 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. 

Χολαργός 19/3/2012  

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

Μ.Τσιουµπλέκος 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

«ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» 
 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΑΣΩ GENERAL 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

οικονοµικής θέσης της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

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

λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη 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 δικλίδες, 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 δικλίδες που σχετίζονται µε την  κατάρτιση 

και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό 

την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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 «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2011 και 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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Έµφαση Θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στις σηµειώσεις 3.3 και 12 των οικονοµικών καταστάσεων, 

όπου περιγράφεται ότι: 

α) το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας, κατά την 31.12.2011, 

υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών της  στοιχείων κατά ποσό € 

22,96 εκατ. 

β) η εταιρεία, βρίσκεται στο τελικό στάδιο σύναψης συµφωνίας µε τους οµολογιούχους 

δανειστές, για τη χρονική µετάθεση και αναδιάρθρωση των συναφθέντων µε αυτούς  

δανείων. 

Η επιτυχής διαχείριση των διαπραγµατεύσεων κρίνεται ως καθοριστικός παράγοντας για 

τη δυνατότητα συνέχισης της οµαλής δραστηριότητας της εταιρείας στο µέλλον. 

Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, 

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

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Ιωάννης Γ. Τολιόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 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 ΤΗΝ 31/12/2011 

 

 

    Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων      

οικονοµικών καταστάσεων. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31/12/2011 31/12/2010 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατα πάγια 6 60.806.033,38 63.099.946,44

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 205.207,89 295.346,80
Συµµετοχές 8 6.057.006,10 6.056.918,10

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 17 0,00 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 22 55.686,09 23.684,12

   67.123.933,46 69.475.895,46

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Αποθέµατα 10 1.474.756,72 1.580.355,92

Πελάτες  9 28.410.134,49 33.771.872,17

Λοιπές απαιτήσεις 9 4.365.795,12 4.547.536,47

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 1.695.998,78 927.614,91

   35.946.685,11 40.827.379,47

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  103.070.618,57 110.303.274,93

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετοχικό κεφάλαιο 21 17.784.700,00 17.784.700,00

Αποθεµατικά Υπέρ το άρτιο 21 63.209.821,78 63.209.821,78

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 25 7.451.473,14 7.451.473,14
Λοιπά αποθεµατικά 25 459.514,70 459.514,70

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον  -50.665.483,31 -50.372.372,24

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   38.240.026,31 38.533.137,38

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

∆άνεια 12 0,00 18.600.000,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 3.712.111,94 2.981.374,41

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 14 989.015,00 1.420.035,30
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 23 18.263,91 10.263,91

Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 24 1.202.571,74 1.246.148,41

   5.921.962,59 24.257.822,03

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 28.308.629,67 32.012.315,52

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 12 30.600.000,00 15.500.000,00

   58.908.629,67 47.512.315,52

Σύνολο Υποχρεώσεων 
 64.830.592,26 71.770.137,55

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  103.070.618,57 110.303.274,93
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2011 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 01/01- 31/12/2011 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων      

οικονοµικών καταστάσεων. 
 

 

    

   31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΄Εναρξης    

χρήσεως (1/1/2011 και 1/1/2010)  38.533.137,38 38.427.152,83

Μεταβολές χρήσεως)    

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ΄ευθείας στην 

καθαρή θέση  0,00 1.994.921,66

Αύξηση κεφαλαίου Εταιρείας  0,00 0,00

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως  -293.111,07 -1.888.937,11

Σύνολο Μεταβολών  -293.111,07 105.984,55

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης     

χρήσεως (31/12/2011 και 31/12/2010)   38.240.026,31 38.533.137,38

 Σηµ.      1/10-31/12/2011 1/1-31/12/2011 1/10-31/12/2010 1/1-31/12/2010 

Κύκλος εργασιών  5 11.129.377,47 46.427.712,96 12.416.281,86 56.276.258,05

Κόστος πωληθέντων  -9.827.015,91 -40.581.344,90 -11.161.219,78 -52.295.827,18

Μικτά κέρδη 1.302.361,56 5.846.368,06 1.255.062,08 3.980.430,87

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 15 47.840,02 284.878,66 705.291,77 1.802.942,86

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  -288.021,32 -1.094.238,48 -255.794,00 -1.066.392,62

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -684.859,18 -2.711.546,62 -567.476,63 -2.512.477,51

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 24 -42.236,41 -755.475,63 -204.752,11 -1.074.941,35

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων 1.212.654,66 5.143.457,52 1.840.364,76 4.815.642,12

Αποσβέσεις  -877.569,99 -3.573.471,53 -908.033,65 -3.686.079,87

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων  335.084,67 1.569.985,99 932.331,11 1.129.562,25

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 16 31.060,32 61.714,05 18.571,70 36.409,69

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 16 -281.500,82 -1.131.712,85 -179.698,49 -567.787,08

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 προ φόρων 84.644,17 499.987,19 771.204,32 598.184,86

Φόρος Εισοδήµατος 17 -225.735,34 -793.098,26 -1.843.748,69 -2.487.121,97

Κέρδη µετά από φόρους (Α) -141.091,17 -293.111,07 -1.072.544,37 -1.888.937,11

Κατανέµονται σε:       

Μετόχους της Εταιρείας  -141.091,17 -293.111,07 -1.072.544,37 -1.888.937,11

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

Λοιπά συνολικά έσοδα/ζηµίες µετά από 

φόρους.(Β)  0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ζηµίες µετά 

από φόρους (Α)+(Β)  -141.091,17 -293.111,07 -1.072.544,37 -1.888.937,11

Κατανέµονται σε:   

Μετόχους της Εταιρείας  -141.091,17 -293.111,07 -1.072.544,37 -1.888.937,11

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  

Κέρδη(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-

Βασικά 

 

     18 -0,0025 -0,0051 -0,0187 -0,0329
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων      

οικονοµικών καταστάσεων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ ΤΗΝ 31/12/2011 

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

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη /Ζηµίες Χρήσης 499.987,19 598.184,86

Προσαρµογές στα κέρδη 4.740.261,04 5.156.737,07

  5.240.248,23 5.754.921,93

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   

Αύξηση/(µείωση) αποθεµάτων 105.599,20 932.097,56

Αύξηση/(µείωση) απαιτήσεων 4.099.785,59 -3.354.410,53

Αύξηση/(µείωση) λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού -32.001,97 28.890,27

Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων -2.707.723,75 -273.298,16

Εκροή προβλέψεων -334.030,80 -157.557,76

  1.131.628,27 -2.824.278,62

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες  6.371.876,50 2.930.643,31

    

Λειτουργικές  δραστηριότητες   

Καταβληθέντες τόκοι -1.038.272,50 -556.512,08

Καταβληθείς φόροι εισοδήµατος -62.360,73 -62.360,73

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες (Α) 5.271.243,27 2.311.770,50

    

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορές ενσώµατων παγίων -1.198.627,14 -1.289.435,05

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -200,75 0,00

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 0,07 12.500,00

Αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων -100,00 0,00

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία  µέσω 

αποτελεσµάτων 12,00 596,40

Τόκοι που εισπράχθηκαν 61.714,05 36.409,69

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 134.342,37 12.668,45

Καθαρές ταµειακές ροές από Επενδυτικές  δραστηριότητες (Β) -1.002.859,40 -1.227.260,51

    

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Αύξηση/Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

∆άνεια αναληφθέντα 0,00 0,00

Αποπληρωµή δανεισµού -3.500.000,00 -2.900.000,00

Καθαρές ταµειακές ροές από Χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες (Γ) -3.500.000,00 -2.900.000,00

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

(Α+Β+Γ) 768.383,87 -1.815.490,01

  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως 927.614,91 2.743.104,92

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσεως 1.695.998,78 927.614,91
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων κατά την 31/12/2011 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία  “ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ” ( “η Εταιρεία”) 

δραστηριοποιείται στη παροχή υπηρεσιών υγείας. Έχει την έδρα της στον Χολαργό, Λ. 

Μεσογείων 264 και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.iaso.gr 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2011 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο την 19.03.2012 

 

2. Αρχές σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και τις ∆ιερµηνείες που 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση µέχρι την 31/12/2011.Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν στις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις είναι συνεπείς µε αυτές που είχαν υιοθετηθεί για την κατάρτιση 

των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2010. 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση 

λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών 

αρχών που ακολουθούνται. Εποµένως, παρά την εµπειρία, τις πληροφορίες και τις 

γνώσεις της ∆ιοίκησης, είναι δυνατό να παρουσιαστούν διαφορές µεταξύ των 

υπολογισµών και παραδοχών που έχει κάνει και των πραγµατικών αποτελεσµάτων. Οι εν 

λόγω εκτιµήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται ανά τακτά διαστήµατα προκειµένου να 

συµπεριληφθούν όλα τα νέα δεδοµένα. Οι πιο σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές για 

τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται στη σηµείωση 5. 

 

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

ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση συγκεκριµένων 

στοιχείων του ενεργητικού σε εύλογη αξία, και την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern) 

     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 1/1/2011: 
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I. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2011 

 

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

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. 

Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ∆ΛΠ 24 (Αναθεώρηση)  «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

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 διερµηνεία δεν έχει 

εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

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

Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»  

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική 

οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε 

πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις 

αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από 

µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή 

στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

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

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

2010. Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό που ακολουθείται σε 

περιπτώσεις επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωση µεταξύ εταιρείας και 

πιστωτή όπου ο πιστωτής αποδέχεται µετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής 

θέσης της εταιρείας προκειµένου για τον µερικό ή ολικό διακανονισµό της υποχρέωσης. 

Με την διερµηνεία αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής 
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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 διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή 

στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΙΙ.  Τα παρακάτω νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνίες έχουν εκδοθεί 

αλλά δεν έχουν ισχύ για την τρέχουσα λογιστική περίοδο. 

 

• ∆ΠΧΑ 9   «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2015 Το ∆.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Συµβουλίου 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για την αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39 και αναφέρεται 

στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ.∆.Λ.Π. στις επόµενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το  ∆.Π.Χ.Α. 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση 

της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Παρ’ όλο που επιτρέπεται η νεότερη 

εφαρµογή του, η Εταιρεία θα το εφαρµόσει διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

• ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2012. Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 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 ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

•  ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»- 

µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

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

2011. Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ 

ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 

έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου κα παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή 

των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Αυτή η  τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση 

και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των 

παροχών εξόδου από την υπηρεσία ( κατάργηση της µεθόδου περιθωρίου), καθώς και 

στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 

κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του 

κόστους προϋπηρεσίας/περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις 

απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται 

µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ 

βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 13  «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2013. Το ∆.Π.Χ.Α. 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης 

αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν 

τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε 

περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το 

∆.Π.Χ.Α.13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε 

την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από 

το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα 

χρηµατοοικονοµικά.  Το πρότυπο αυτό δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

• ∆ΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» 

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

2012. Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα 

στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το 

αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η 

τροποποίηση  δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 10  «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και 

την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆.Λ.Π. 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει 
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τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν 

µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες 

διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 

οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα 

(επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει 

ταυτόχρονα το δικαίωµα ( η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που 

επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή 

και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης 

διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο 

(protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις 

πρακτόρευσης/πρακτορευοµένου. 

• ∆ΛΠ 27  (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆.Π.Χ.Α. 10 και σε συνδυασµό, τα 

δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 

και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆.Λ.Π. 27 όρους του ∆.Λ.Π. 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆.Λ.Π. 31 «Συµµετοχές σε 

Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

 

• ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»  

Το ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το 

∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι 

να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά 

τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 

δηµοσίευση του ∆.Π.Χ.Α. 11. 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Συµφωνίες»  

Το ∆.Π.Χ.Α. 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών 

εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι 

των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και 

κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 

συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες 
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δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του 

παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού 

ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους 

συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»  

Το ∆.Π.Χ.Α. 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής 

οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες 

επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, 

τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 

οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη 

ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα 

έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς 

να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆.Π.Χ.Α. 12 στο σύνολό του, ή το ∆.Π.Χ.Α. 10 ή 

11 ή τα τροποποιηµένα ∆.Λ.Π. 27 ή 28. 

 

• ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (Τροποποίηση) - «Συµψηφισµός          

Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων» 
 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 

01/01/2014 και απαιτείται να εφαρµοστεί αναδροµικά. Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (I.A.S.B.) εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις του για τον 

συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (Τροποποιήσεις 

του ∆.Λ.Π. 32). Οι τροποποιήσεις αναφέρουν τις ανακολουθίες στην τρέχουσα πρακτική 

όταν εφαρµόζονται τα κριτήρια του συµψηφισµού κατά την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 32 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα. Οι τροποποιήσεις αναφορικά µε την παρουσίαση διευκρινίζουν 

την έννοια «υφίσταται επί του παρόντος ένα νοµικά ισχυρό δικαίωµα για συµψηφισµό» και 

ότι ορισµένα συστήµατα διακανονισµού σε ακαθάριστη βάση µπορούν να θεωρηθούν 

ισοδύναµα µε ορισµένα συστήµατα διακανονισµού σε καθαρή βάση. Επιτρέπεται νωρίτερη 

εφαρµογή αλλά στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός και 

επίσης να πραγµατοποιήσει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις στο 

∆.Π.Χ.Α. 7 για το συµψηφισµό Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και 

Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - 

Συµψηφισµός Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων  
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2013.Η τροποποίηση αυτή αφορά σε επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους 
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χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την 

επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του 

δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.  

 

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 προσφέρει αποκλειστικά υπηρεσίες υγείας, οι οποίες αποτελούνται από 

νοσοκοµειακές, διαγνωστικές και θεραπευτικές δραστηριότητες οι οποίες περικλείονται 

στο ταξινοµηµένο κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ 851.1 (Νοσοκοµειακές δραστηριότητες). 

 

2.3. Συναλλαγµατικές µετατροπές 

Α)Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, αποτιµώνται µε χρήση του 

νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί 

(λειτουργικό νόµισµα).  

     Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα  

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των 

ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη ή ζηµιές από 

συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και 

από τη µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε 

ξένο νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 

Ισολογισµού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

 

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 Εταιρεία 

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

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν 

πραγµατοποιούνται. 
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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 

ούτως ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να µην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις 

ηµεροµηνίες κλεισίµατος του Ισολογισµού. 

Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού, η Εταιρεία εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώµατων 

και άυλων περιουσιακών στοιχείων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζηµία αποµείωσης. Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη 

υπάρχει, το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιµάται για να καθορισθεί ο 

βαθµός της ζηµίας αποµείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί η 

ανακτήσιµη αξία ενός επιµέρους περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία εκτιµά την 

ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία το περιουσιακό 

στοιχείο ανήκει. 

Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης κατά τα 

έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης του. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης (του 

περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται 

στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που 

αντανακλά τις παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του χρήµατος και 

τους κινδύνους που σχετίζονται µε το περιουσιακό στοιχείο. 

Αν το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή µιας µονάδας δηµιουργίας 

ταµειακών ροών) εκτιµάται ότι είναι µικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική 

αξία του περιουσιακού στοιχείου (µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) µειώνεται 

µέχρι το ανακτήσιµο ποσό αυτού. Μια ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέσως στα 

αποτελέσµατα, εκτός αν το σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται σε ένα 

αναπροσαρµοσµένο ποσό, οπότε, στην περίπτωση αυτή, η ζηµιά αποµείωσης 

αντιµετωπίζεται ως µείωση στο ποσό της αναπροσαρµογής. 

Όταν, µεταγενέστερα, µία ζηµιά αποµείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου (της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) αυξάνεται µέχρι την 

αναθεωρηµένη εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του, έτσι ώστε η αυξηµένη λογιστική αξία 

να µην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί 

καµία ζηµιά αποµείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (µονάδας δηµιουργίας 

ταµειακών ροών) στα προηγούµενα έτη. Η αναστροφή της ζηµιάς αποµείωσης 

αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα, εκτός αν το σχετιζόµενο περιουσιακό 

στοιχείο µεταφέρεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, οπότε, στην περίπτωση αυτή, η 

αναστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αντιµετωπίζεται ως αύξηση αναπροσαρµογής. 
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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 ακινήτων 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 τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως 

εξής: 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ  ΠΑΓΙΑ ΕΤΗ 

Κτίρια  50 

Μηχανολογικός Εξοπλισµός 5-30 

Ασύρµατο δίκτυο επικοινωνίας 30 

Μηχανήµατα  υψηλής  τεχνολογίας 5 

Μηχανήµατα  µέσης  τεχνολογίας 14 

Ειδικά Μηχανήµατα 20 

Αυτοκίνητα 5-7 

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. Άυλα 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 ως εξής: 

            - Μελέτες κτιριακών  εγκαταστάσεων και ιατρικού εξοπλισµού                  12 έτη 

 



ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ  

Page 21 of 43 

Λογισµικό – Λοιπά άυλα 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 

      MUSE , QS  (καρδιολ. τµήµατος)     5 έτη 

      MS OFFICE, WINDOWS 2000, XP, MS, SCAN HRMS   3 έτη 

 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισµικού 

καταχωρούνται ως έξοδα στη χρήση που πραγµατοποιούνται.  

 

 

2.6. 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 Εταιρείας.  

Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα και άχρηστα αποθέµατα. Οι 

µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων και οι λοιπές ζηµίες από αποθέµατα καταχωρούνται 

στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων στη περίοδο που εµφανίζονται. 

 

 

2.7. 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. 

Όταν µία εµπορική απαίτηση χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται µε 

χρήση του λογαριασµού πρόβλεψης. Σε περίπτωση µεταγενέστερης είσπραξης µίας 

απαίτησης που είχε αρχικά διαγραφεί γίνεται πίστωση στα άλλα έσοδα στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων. 
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2.8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, καταθέσεις 

όψεως  και προθεσµιακές καταθέσεις χαµηλού κινδύνου. 

 

2.9. Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση 

µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση 

του προϊόντος της έκδοσης. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της ονοµαστικής αξίας 

ανά µετοχή καταχωρείται στον λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 

άρτιο» στα ίδια κεφάλαια. 

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 Εταιρείας, 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.  

 

2.10. ∆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. 

 

2.11. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της 

υποχρέωσης/απαίτησης 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 και οι οποίοι αναµένεται να 

εφαρµοστούν όταν το στοιχείο ενεργητικού, που είναι σχετικό µε τον αναβαλλόµενο 

φόρο εισοδήµατος πραγµατοποιηθεί ή οι σχετικές µε τον αναβαλλόµενο φόρο, 

υποχρεώσεις τακτοποιηθούν. Ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην Κατάσταση 
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Συνολικών Εσόδων, εκτός αν έχει σχέση µε συναλλαγές που επηρεάζουν απευθείας τα 

Ίδια Κεφάλαια, οπότε ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια. 

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. 

 

2.12. Παροχές στο προσωπικό 

 

Βραχυπρόθεσµες παροχές  

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

ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτή, για την 

µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο 

δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

προεξοφλούµενο στη παρούσα αξία του, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο 

καταβολής του. 

Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως µε τη χρήση της µεθόδου 

της προβαλλόµενης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την 

προεξόφληση χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των µακροπροθέσµων οµολόγων του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου οι ηµεροµηνίες λήξης των οποίων προσεγγίζουν τα χρονικά όρια 

της σχετικής υποχρέωσης. 

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 τη 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.  

 

2.13. Προβλέψεις 

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

ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή 
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οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Μελλοντικές ζηµίες που 

συνδέονται µε τρέχουσες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν εγγράφονται ως προβλέψεις. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη δυνατή 

εκτίµηση. 

 

2.14. 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 

Το έσοδο από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζεται στις λογιστικές περιόδους στις οποίες 

παρέχονται οι υπηρεσίες. 

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. 

Έσοδα από ενοίκια 

Τα έσοδα από ενοίκια λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

συµβάσεις.  

 

2.15. 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. 

 

 

2.16. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υπάρχει 

εύλογη διασφάλιση ότι θα εισπραχθούν και ότι η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε τους 

όρους και τις προυποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Οι επιχορηγήσεις 
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που καλύπτουν πραγµατοποιηθείσες δαπάνες καταχωρούνται ως έσοδο της περιόδου 

εντός της οποίας πραγµατοποιήθηκαν οι επιχορηγούµενες δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις 

που καλύπτουν το κόστος των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται 

ως έσοδο και άγονται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης 

ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο 

πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης κινδύνου. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που 

χρησιµοποιεί η Εταιρεία αποτελούνται κυρίως από µετρητά, τραπεζικές καταθέσεις 

όψεως και προθεσµίας, βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τραπεζικούς 

δανειακούς λογαριασµούς και ορισµένες άλλες µορφές χρηµατοδότησης (factoring).  

3.1 Κίνδυνος αγοράς 

3.1.1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των 

αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Λόγω του ότι το σύνολο των συναλλαγών 

πραγµατοποιούνται σε ευρώ και δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε  έτερο, πλην το 

ευρώ νόµισµα, δεν υφίσταται έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. 

 

3.1.2. Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρεία να επιβαρυνθεί µε 

υψηλότερους χρεωστικούς τόκους εξαιτίας δυσµενών µεταβολών στα επιτόκια αγοράς. Η 

έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική 

βάση. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί τις τάσεις των επιτοκίων.  

Τα έσοδα και οι ταµειακές ροές της Εταιρείας επηρεάζονται σε µικρό βαθµό από 

µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων καθώς τα ρευστά διαθέσιµα προς επένδυση αλλά και 

οι έντοκες απαιτήσεις εξαρτώνται κυρίως από τα επιτόκια του Ευρώ τα οποία αφενός, 

έχουν ιστορικά χαµηλή µεταβλητότητα και αφετέρου, η προβλεπόµενη µεταβλητότητα 

της αγοράς για µελλοντικές χρήσεις παραµένει, επίσης, ιδιαίτερα χαµηλή. 

3.1.3. Κίνδυνος αγοραίων τιµών 

Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές 

αγορές κεφαλαίου, προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία του ετήσιου Ισολογισµού ή του Ισολογισµού της περιόδου. 

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες 

ιδιώτες και ασφαλιστικά ταµεία. Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου 
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µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη 

επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές αποµειώσεις. Πιθανός κίνδυνος 

υπάρχει και στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα όπου ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει 

από την αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς 

την Εταιρεία. Όσον αφορά τις καταθέσεις όψεως και προθεσµίας η Εταιρεία 

συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα µε υψηλή πιστοληπτική 

διαβάθµιση.  

3.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος να µην είναι σε θέση η Εταιρεία να εξοφλήσει 

τις υποχρεώσεις της στον προκαθορισµένο χρόνο. Για την διαχείριση του κινδύνου αυτού 

η Εταιρεία παρακολουθεί τις χρηµατοροές της έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα αναγκαία 

χρηµατικά διαθέσιµα. Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από την ∆ιοίκηση 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, ταξινοµηµένες βάσει της 

ηµεροµηνίας λήξεώς τους, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΧΡΗΣΗ 2011 έως 1 έτος 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2 έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & λοιπές 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 28.308.629,67 0,00 0,00 0,00 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 0,00 

∆άνεια 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 18.263,91 

Σύνολο 58.908.629,67 0,00 0,00 18.263,91 

     

ΧΡΗΣΗ 2010 έως 1 έτος 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2 έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & λοιπές 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 32.012.315,52 0,00 0,00 0,00 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 0,00 

∆άνεια 15.500.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 10.263,91 

Σύνολο 47.512.315,52 18.600.000,00 0,00 10.263,91 

  

Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι κατά την 31/12/2011, το σύνολο των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας, υπερβαίνει το σύνολο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ποσό € 22.961.944,56. Η µεταβολή αυτή, δεν 

προέρχεται από λειτουργικές ταµειακές ροές αλλά από την αύξηση των βραχυπρόθεσµων 

δανειακών υποχρεώσεων  (βλ. σηµείωση 12). 

 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση και βασίζονται 

σε ιστορικά δεδοµένα αλλά και εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των 

µελλοντικών γεγονότων. 
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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: 

Φόρος εισοδήµατος 

Η Εταιρεία υπόκειται στον εκάστοτε συντελεστή φόρου εισοδήµατος που ισχύει για τις 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται 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. 

Επίδικες υποθέσεις 

Η Εταιρεία διενεργεί εκτιµήσεις αναφορικά µε τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις και 

προβαίνει σε προβλέψεις εάν κρίνει ότι θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα λογιστικά 

υπόλοιπα των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι εκτιµήσεις κρίνονται 

σηµαντικές αλλά µη δεσµευτικές. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται 

να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις.  

Ωφέλιµη ζωή πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία προβαίνει, επίσης, σε ορισµένες εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή 

των αποσβέσιµων παγίων. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 

2.4. 

Επισφαλείς Πελάτες 

Η Εταιρεία αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεων όταν υπάρχουν 

αντικειµενικές ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι η είσπραξη µιας απαίτησης στο σύνολό 

της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. 

 

Αποζηµίωση προσωπικού 

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού υπολογίζεται βάσει αναλογιστικής µελέτης η 

οποία απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να εκτιµήσει συγκεκριµένες παραµέτρους όπως την 

µελλοντική αύξηση των αποδοχών των εργαζοµένων, το επιτόκιο προεξόφλησης κλπ. 

5. Λειτουργικοί τοµείς 

Βάσει των διατάξεων του ∆.Π.Χ.Α. 8, ο καθορισµός των λειτουργικών τοµέων βασίζεται 

στην προσέγγιση της ∆ιοίκησης σύµφωνα µε την οποία η πληροφόρηση που θα 

γνωστοποιείται για τους λειτουργικούς τοµείς πρέπει να είναι αυτή που βασίζεται στις 

εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές δοµές της Εταιρείας και στα κυριότερα 

κονδύλια των εσωτερικών οικονοµικών αναφορών που δίνονται στους επικεφαλείς 

λήψεως επιχειρηµατικών αποφάσεων. Προκειµένου να αναγνωριστούν οι  
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παρουσιαζόµενοι λειτουργικοί τοµείς, η ∆ιοίκηση στηρίζεται στους επιχειρηµατικούς 

τοµείς δραστηριότητάς της που αντιπροσωπεύουν τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία. 

Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους τοµείς δραστηριότητας της Εταιρείας, που 

πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Η ∆ιοίκηση αξιολογεί την επίδραση αυτών των τοµέων δραστηριότητας, βασιζόµενη όχι 

µόνο στα λειτουργικά κέρδη ή καθαρά κέρδη, αλλά και στις συνέργειες που δυνητικά 

αναπτύσσονται και στην αλληλοσυµπλήρωση των υπηρεσιών σε όλο το φάσµα παροχής 

υπηρεσιών υγείας στον ανθρώπινο κύκλο ζωής. 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται  στο χώρο της Υγείας ως Γενική Κλινική καλύπτοντας όλα 

τα Παθολογικά και Χειρουργικά περιστατικά, εκτός των περιστατικών της µαιευτικής 

και γυναικολογίας. Επίσης διαθέτει πλήρη και οργανωµένα τµήµατα Εξωτερικών 

ιατρείων, ∆ιαγνωστικών Εργαστηρίων και Επειγόντων Περιστατικών. Από την φύση της  

η λειτουργία της µπορεί να διακριθεί σε περιστατικά εσωτερικών ασθενών (Παθολογικά, 

Χειρουργικά) τα οποία απαιτούν νοσηλεία ασθενών και σε περιστατικά εξωτερικών 

ασθενών (∆ιαγνωστικά τµήµατα, Εξωτερικά ιατρεία κλπ.) τα οποία δεν απαιτούν 

νοσηλεία των ασθενών.  

Οι πληροφορίες αναφορικά µε τους τοµείς δραστηριότητας και η συµφωνία µε τα 

Οικονοµικά  Στοιχεία της χρήσεως της Εταιρείας κατά την 31.12.2011 και την 

31.12.2010 αντίστοιχα, έχουν ως εξής:   

Ι. Συνολικά Έσοδα κατά τοµέα δραστηριότητας για τη χρήση 1/1-31/12/2011 και 

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

  01/01 - 31/12/2011 01/01 - 31/12/2010 

Έσοδα από εσωτερικούς  39.726.414,16 49.122.108,57 

Έσοδα από εξωτερικούς 6.579.058,70 7.009.506,51 

Λοιπά Έσοδα πελατών -113,36 3.237,04 

Σύνολο από πελάτες 46.305.359,50 56.134.852,12 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις ΙΑΣΩ ΑΕ 122.353,46 141.405,93 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκµετάλλευσης -470.596,97 728.001,51 

Οργανικά Έξοδα -44.387.130,00 -55.874.697,31 

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα -1.069.998,80 -531.377,39 

Κέρδη προ φόρων 499.987,19 598.184,86 

Φόροι εισοδήµατος -793.098,26 -2.487.121,97 

Κέρδη/ ζηµίες χρήσεως -293.111,07 -1.888.937,11 

 

Στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας τη χρήση 1/1 - 31/12/2011 όπως και 

τη χρήση 1/1 – 31/12/2010, δεν συµπεριλαµβάνονται στοιχεία εσόδων και εξόδων που 

αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα όπως απαιτείται από το ∆.Λ.Π.1. 

ΙΙ. Η κατανοµή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά τοµέα δραστηριότητας την 

31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα έχει ως εξής: 
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01/01 - 

31/12/2011 

01/01 - 

31/12/20110 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΜΕΑ 

Λειτουργικά 

περιουσιακά 

στοιχεία τοµέα 92.314.625,16 100.496.912,81 

Μη επιµεριζόµενα 

περιουσιακά 

στοιχεία τοµέα 10.755.993,41 9.806.362,12 

Σύνολο 103.070.618,57 110.303.274,93 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ 

Λειτουργικές 

υποχρεώσεις τοµέα 59.897.644,67 67.542.614,73 

Μη επιµεριζόµενες 

υποχρεώσεις τοµέα 1.220.835,65 1.246.148,41 

Σύνολο 61.118.480,32 68.788.763,14 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν όλα τα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία  και αποτελούνται κυρίως από τα επιχειρηµατικά 

διαθέσιµα, απαιτήσεις, αποθέµατα και ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις, 

καθαρές από αποσβέσεις και προβλέψεις.  

Οι υποχρεώσεις των τοµέων περιλαµβάνουν όλες τις επιχειρηµατικές υποχρεώσεις και 

αποτελούνται κυρίως από λογαριασµούς, µισθούς και φόρους πληρωτέους 

βραχυπροθέσµως και δεδουλευµένες υποχρεώσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις των τοµέων δεν περιλαµβάνουν αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος. 

 

6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2011 
 

Οικόπεδα – 

κτίρια 

Μηχ/γικός 

εξοπλισµός 

Λοιπά 

ενσώµατα 

πάγια  Σύνολο 

 
     

1/1/2011 
     

Κόστος ή εκτίµηση 52.942.524,82 29.641.382,51 13.655.608,37  96.239.515,70 

Σωρευµένες αποσβέσεις 6.812.524,82 17.998.271,16 8.328.773,28  33.139.569,26 

Αναπόσβεστη αξία  46.130.000,00 11.643.111,35 5.326.835,09  63.099.946,44 

Κίνηση 01/01 - 31/12/2011 
     

Υπόλοιπο έναρξης 
46.130.000,00 11.643.111,35 5.326.835,09  63.099.946,44 

Πλεόνασµα αναπροσαρµογής 0,00 0,00 0,00  0,00 
Προσθήκες 815.059,96 202.540,50 181.026,68  1.198.627,14 
Αποµείωση περιουσιακών 

στοιχείων (*) 0,00 0,00 0,00  0,00 
Πωλήσεις 0,00 93.593,18 81.200,95  174.794,13 
Αποσβέσεις  µεταφ. 0,00 84.449,75 80.936,05  165.385,80 
Αποσβέσεις χρήσης 

807.479,22 2.090.884,80 584.767,85  3.483.131,87 

Αναπόσβεστη αξία  
46.137.580,74 9.745.623,62 4.922.829,02  60.806.033,38 

31/12/2011 
     

Κόστος ή εκτίµηση 53.757.584,78 29.750.329,83 13.755.434,10  97.263.348,71 
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Σωρευµένες αποσβέσεις 
7.620.004,04 20.004.706,21 8.832.605,08  36.457.315,33 

Αναπόσβεστη αξία 
46.137.580,74 9.745.623,62 4.922.829,02  60.806.033,38 

 

 

 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2010 

 
 Οικόπεδα – 

κτίρια 

Μηχ/γικός 

εξοπλισµός 

Λοιπά ενσώµατα 

πάγια  Σύνολο 

      

1/1/2010      

Κόστος ή εκτίµηση 50.430.896,77 29.185.106,74 13.656.033,73  93.272.037,24 

Σωρευµένες αποσβέσεις 6.025.250,81 15.841.497,83 7.774.811,25  29.641.559,89 

Αναπόσβεστη αξία  44.405.645,96 13.343.608,91 5.881.222,48   63.630.477,35 

Κίνηση 01/01 - 31/12/2010       
Υπόλοιπο έναρξης 44.405.645,96 13.343.608,91 5.881.222,48  63.630.477,35 
Πλεόνασµα αναπροσαρµογής 2.493.652,08 0,00 0,00  2.493.652,08 
Προσθήκες 151.635,30 1.045.237,95 92.561,80  1.289.435,05 
Αποµείωση περιουσιακών 

στοιχείων (*) 133.659,33 543.703,82 57.143,08  734.506,23 
Πωλήσεις 0,00 45.258,36 35.844,08  81.102,44 
Αποσβέσεις  µεταφ. 0,00 35.150,12 31.796,06  66.946,18 
Αποσβέσεις χρήσης 787.274,01 2.191.923,45 585.758,09  3.564.955,55 

Αναπόσβεστη αξία 46.130.000,00 11.643.111,35 5.326.835,09  63.099.946,44 

31/12/2010      
Κόστος ή εκτίµηση 52.942.524,82 29.641.382,51 13.655.608,37  96.239.515,70 
Σωρευµένες αποσβέσεις 6.812.524,82 17.998.271,16 8.328.773,28  33.139.569,26 

Αναπόσβεστη αξία 46.130.000,00 11.643.111,35 5.326.835,09  63.099.946,44 

 

 

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 € 2.493.652,08 της Εταιρείας 

πιστώθηκε στα αποθεµατικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Επί των ακινήτων της Εταιρείας που περιλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια, υφίστανται 

εµπράγµατα βάρη όπου για το σύνολο των ακινήτων της, υπάρχει υποθήκη υπέρ της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ποσού €54.000.000.00, για εξασφάλιση οµολογιακού 

δανείου ποσού €45.000.000,00 το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 31/12/2011 

ανερχόταν σε €18.600.000,00. 

Στη Εταιρεία επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2011, συνολικά ποσό ύψους 

€1,20 εκατ. περίπου και αφορά στην µετατροπή βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας 

χρήσης της Εταιρείας, κόστους €0,39 εκατ., σε αναδιάρθρωση και επέκταση 

λειτουργικών µονάδων των υπαρχόντων κτιρίων κόστους €0,43 εκατ., στην αγορά 

συστήµατος αρχειοθέτησης και µετάδοσης ψηφιακών εικόνων κόστους €0,13 εκατ. και 

τα υπόλοιπα €0,25 εκατ. σε αγορές µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού. 
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2011 

 Σήµατα και άδειες Λοιπά Σύνολο 

1/1/2011    

Κόστος κτήσεως 580.850,92 1.665.402,64 2.246.253,56 

Σωρευµένες Αποσβέσεις και  

αποµείωση 381.178,42 1.569.728,34 1.950.906,76 

Αναπόσβεστη αξία  199.672,50 95.674,30 295.346,80 

Κίνηση 01/01 - 31/12/2011    

Υπόλοιπο έναρξης 199.672,50 95.674,30 295.346,80 

Προσθήκες 0,00 200,75 200,75 

Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων(*) 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως 48.404,23 41.935,43 90.339,66 

Αναπόσβεστη αξία 151.268,27 53.939,62 205.207,89 

31/12/2011    

Κόστος  580.850,92 1.665.603,39 2.246.454,31 

Σωρευµένες Αποσβέσεις και 

 αποµείωση 429.582,65 1.611.663,77 2.041.246,42 

Αναπόσβεστη αξία 151.268,27 53.939,62 205.207,89 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2010 

 

Σήµατα και 

άδειες Λοιπά Σύνολο 

1/1/2010    

Κόστος κτήσεως 580.850,92 1.684.706,42 2.265.557,34 

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση 332.774,19 1.497.008,25 1.829.782,44 

Αναπόσβεστη αξία  248.076,73 187.698,17 435.774,90 

Κίνηση 01/01 - 31/12/2010    

Υπόλοιπο έναρξης 248.076,73 187.698,17 435.774,90 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 

Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων(*) 0,00 19.303,78 19.303,78 

Αποσβέσεις χρήσεως 48.404,23 72.720,09 121.124,32 

Αναπόσβεστη αξία 199.672,50 95.674,30 295.346,80 

31/12/2010    

Κόστος  580.850,92 1.665.402,64 2.246.253,56 

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση 381.178,42 1.569.728,34 1.950.906,76 

Αναπόσβεστη αξία 199.672,50 95.674,30 295.346,80 

    

 

Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν αποκλειστικά σε µηχανογραφικές 

εφαρµογές της Εταιρείας όπως σύστηµα διαχείρισης λογιστικών δεδοµένων, λογισµικό 

διαχείρισης προσωπικού, εφαρµογής κοστολόγησης νοσοκοµειακών υπηρεσιών. Ο 

εκτιµώµενος χρόνος ζωής αυτών των άυλων περιουσιακών στοιχείων φαίνονται στο 

κεφάλαιο 2.5 και σε ετήσια βάση αποµειώνονται µε τις αποσβέσεις. Η ∆ιοίκηση 
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προχωρά σε εύλογα χρονικά διαστήµατα σε επανεξέταση των αξιών αυτών και τυχόν 

µεταβολές θα αυξήσουν ή θα µειώσουν αντίστοιχα την παρούσα αξία τους.   

 

8. Συµµετοχές 

  

Η Εταιρεία, συµµετέχει µε ποσοστό 1% στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών 

«MEDSTEM SERVICES – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.», , 

«ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΕ.» , «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ.» και στο «ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ.» µε ποσοστό 0,0005%. Όλες οι 

παραπάνω εταιρείες είναι θυγατρικές της ΙΑΣΩ ΑΕ.  

 

8.1. ∆ιεταιρικές συναλλαγές 

Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας από 1/1-31/12/11 είναι τα κάτωθι: 

 

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

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

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΩ ΑΕ 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ 

ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΣΩ ΑΕ 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ 

ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ 

Υγειονοµικό 

υλικό 1.412,26 5.850,21 7.262,47 1.758,26 - 1.758,26 

Υπηρεσίες 

επεξεργασίας 164.522,23 - 164.522,23 104.569,48 - 104.569,48 

Ενοίκια-
κοινόχρηστα 69.549,24 - 69.549,24 73.200,00 - 73.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 235.483,73 5.850,21 240.848,09 179.527,74 0,00 179.527,74 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 Χρήση 1/1-31/12/2011 

 

Χρήση 1/1-31/12/2010 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΩ ΑΕ 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ 

ΑΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ ΑΕ 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ 

ΑΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών 112.579,02 3.122,52 115.701,54 139.917,59 - 139.917,59 

Πωλήσεις 
αναλωσίµων 9.774,44 1.214,03 10.988,47 1.367,21 - 1.367,21 

Ενοίκια - 

κοινόχρηστα - - 0,00 31.227,00 - 31.227,00 

ΣΥΝΟΛΟ 122.353,46 4.336,55 126.690,01 172.511,80 0,00 172.511,80 

 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 31/12/11 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΙΑΣΩ 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ - 455.158,40 - - 455.158,40 

ΙΑΣΩ GENERAL 710.319,44 0,00 5.850,21 - 716.169,65 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 4.336,55 - - 4.336,55 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - 2.345,00 - - 2.345,00 

ΣΥΝΟΛΑ 710.319,44 461.839,95 5.850,21 0,00 1.178.009,60 
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 31/12/10 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΙΑΣΩ 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ - 330.892,23 - - 330.892,23 

ΙΑΣΩ GENERAL 434.637,01 - - - 434.637,01 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - - - - 0,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - - - - 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ 434.637,01 330.892,23 0,00 0,00 765.529,24 

 

   

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται 

προεξόφλησή τους κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού. 

Η πρόβλεψη αποµείωσης πελατών – χρεωστών περιλαµβάνει τη διενέργεια 

συγκεκριµένης αποµείωσης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς. Τη 

χρήση του 2011, η Εταιρεία, προχώρησε σε αύξηση της πρόβλεψης αποµείωσης 

εµπορικών απαιτήσεων ύψους περίπου € 1,4 εκατ. λόγω του δυσµενούς ευρύτερου 

οικονοµικού περιβάλλοντος. Η πρόβλεψη αυτή επιβάρυνε ισόποσα τα Αποτελέσµατα 

και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. 

Οι λοιπές απαιτήσεις, αφορούν λογαριασµούς διαχείρισης προκαταβολών και 

χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού. 

 

 

 

 

 Εταιρείας Εταιρείας 

 31/12/2011 31/12/2010 

Πελάτες  23.211.143,40 28.892.926,95 

Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο 8.101.055,66 7.403.575,26 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 1.869.655,93 1.457.652,21 

Επιταγές εισπρακτέες 1.003.697,75 631.360,74 

Επιταγές σε καθυστέρηση 207.527,18 171.663,11 

Επισφαλείς πελάτες 1.643.697,19 1.466.336,52 

Μείον:προβλέψεις  -7.626.642,62 -6.251.642,62 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 28.410.134,49 33.771.872,17 

Χρεώστες διάφοροι 1.851.741,54 2.157.588,43

Ελλην.∆ηµόσιο-προκατ.&παρακρ.φόροι 2.442.155,69 1.740.463,27

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 31.457,17 4.003,38

Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 4.300,66 13.549,10

Απαιτήσεις από Φ.Π.Α. 0,00 480.829,55

Λοιπά 36.140,06 151.102,74

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 4.365.795,12 4.547.536,47
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10. Αποθέµατα 

 

Εταιρείας Εταιρείας 

 31/12/2011 31/12/2010 

Αναλώσιµα Υλικά 1.474.756,72 1.580.355,92 

Σύνολο 1.474.756,72 1.580.355,92 

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

επαρκές για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας. 

 

11. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

Εταιρείας Εταιρείας 

 31/12/2011 31/12/2010 

∆ιαθέσιµα και τράπεζες          5.868,51           3.327,01 

Βραχυπρόθεσµες τραπ. κατ/σεις  1.690.130,27       924.287,90 

Σύνολο  1.695.998,78      927.614,91 

 

12. ∆άνεια 

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

κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. 

Η ανάλυση των δανείων της Εταιρείας  σε βραχυπρόθεσµη και  µακροπρόθεσµη λήξη  

κατά την 31/12/2011 έχει ως εξής: 

 

  Βραχυπρόθεσµα   Μακροπρόθεσµα      Σύνολο 

GENERAL AE 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 

Σύνολο 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 

 

Τα δάνεια της Εταιρείας κατά την 31/12/2010 είχαν ως εξής: 

 

  Βραχυπρόθεσµα   Μακροπρόθεσµα      Σύνολο 

GENERAL AE 15.500.000,00 18.600.000,00 34.100.000,00 

Σύνολο 15.500.000,00 18.600.000,00 34.100.000,00 

 

 

Να σηµειωθεί ότι οι δόσεις των οµολογιακών δανείων της Εταιρείας, για τις οποίες 

γεννάται υποχρέωση εξόφλησής τους εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς, 

δεν συµπεριλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας 

αλλά µεταφέρονται στις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις.  

Η αύξηση των βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας στην τρέχουσα 

περίοδο σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο του 2010, οφείλεται στην 

µεταφορά του συνόλου των οµολογιακών δανείων ποσού € 18,6 εκατ. στις 

βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. 
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Η µεταφορά αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα, αφού η Εταιρεία σε συννενόηση µε τις 

αρµόδιες υπηρεσίες των οµολογιούχων συµφώνησε µέχρι τις 31/05/2012 να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία επανακαθορισµού όλων των όρων των δανείων, ως προς τον 

χρόνο αποπληρωµής τους και το περιθώριο επιτοκίου. Μέχρι τότε η Εταιρεία αποφάσισε 

να µην κάνει χρήση των εγκεκριµένων ορίων, factoring ή άλλων µορφών 

χρηµατοδότησης. 

Το υπόλοιπο των Οµολογιακών ∆ανείων που έχει συνάψει η Εταιρεία κατά την διάρκεια 

των χρήσεων εξοφλούνται ως κάτωθι: 

 

 

  Η Εταιρεία  

31/12/2011 

Χρήση 2012 30.600.000,00

Σύνολα 30.600.000,00

 

12.1 Καθαρός ∆ανεισµός 

 

  Εταιρεία  

31/12/2011 

Εταιρεία  

31/12/2010 

Σύνολο ∆ανεισµού 30.600.000,00 34.100.000,00 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & 

Ισοδύναµα -1.695.998,78 -927.614,91 

Καθαρός ∆ανεισµός 28.904.001,22 33.172.385,09 

 

 

13. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Εταιρείας Εταιρείας 

 31/12/2011 31/12/2010 

Προµηθευτές 24.756.137,31 27.877.899,09 

Γραµµάτια Πληρωτέα      220.535,43 483.582,37 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί     895.668,16 932.211,61 

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη           934.614,47 455.264,45 

Πιστωτές διάφοροι        1.233.376,89 897.710,98 

Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού     188.135,60 1.289.487,75 

Λοιπές υποχρεώσεις       80.161,81 76.159,27 

       28.308.629,67 32.012.315,52 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή 

τους κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού. 

∆ικαστικές, ∆ιοικητικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες 

Οι σηµαντικότερες εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας, περιγράφονται 

ακολούθως: 
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Ι. Απαιτήσεις τρίτων από αστική επαγγελµατική ευθύνη ιατρών οι οποίες 

καλύπτονται από συµβάσεις αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.  

Κατά της Εταιρείας και των συνεργατών ιατρών, έχουν ασκηθεί αγωγές από ασθενείς και 

κληρονόµους αυτών, που έχουν ως αντικείµενο απαιτήσεις, κυρίως για χρηµατική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από επικαλούµενα ιατρικά λάθη.  

Τα αιτούµενα κονδύλια των ανωτέρω υποθέσεων, όπως αναφέρονται στα σχετικά 

δικόγραφα, ανέρχονται σε εξωπραγµατικά ύψη και δεν πρόκειται να επιδικασθούν από 

τα Ελληνικά ∆ικαστήρια, σύµφωνα µε τη µέχρι σήµερα νοµολογία, αλλά το ύψος τους 

δεν µπορεί και να σταθµιστεί µε ακρίβεια. 

Η έκβαση των περισσότερων από τις προαναφερόµενες δικαστικές υποθέσεις 

προβλέπεται θετική για την Εταιρεία και εκτιµάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση 

στην οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρεία δηλώνει ότι ακόµη και σε περίπτωση που 

ευδοκιµήσουν ορισµένες εκ των προαναφερόµενων απαιτήσεων, θα καλυφθούν σχεδόν 

στο σύνολό τους από τις ασφαλιστικές εταιρείες µε τις οποίες έχει συνάψει συµβάσεις 

για αστική επαγγελµατική ευθύνη τόσο η Εταιρεία όσο και οι συνεργάτες ιατροί. 

Επιπλέον, λόγω της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας 

«Ασπίς Πρόνοιας ΑΕΑΖ» και της θέσης αυτής σε εκκαθάριση, αναπροσαρµόσθηκαν οι 

προβλέψεις ώστε να εµπεριέχουν πλέον το σύνολο του εκτιµώµενου κινδύνου, 

ανεξάρτητα από το εάν η Εταιρεία ικανοποιηθεί από το προϊόν εκκαθάρισης της εν λόγω 

ασφαλιστικής εταιρείας.  

IΙ. Απαιτήσεις τρίτων από αστική επαγγελµατική ευθύνη ιατρών οι οποίες δεν 

καλύπτονται από συµβάσεις αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 

Τον ∆εκέµβριο του 2010,  η ∆ιοίκηση δεν προχώρησε σε ανανέωση των ασφαλιστήριων 

συµβάσεων (οι οποίες έληξαν 20.11.2010), διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες για να 

συνεχίσουν την ασφαλιστική κάλυψη των περιστατικών αστικής επαγγελµατικής 

ευθύνης, απαίτησαν περαιτέρω κάλυψη αυτών των περιστατικών µε απαλλαγή ανά 

περιστατικό, ποσού το οποίο είναι µεγαλύτερο από το σύνηθες ποσό που εκδικάζουν τα 

Ελληνικά δικαστήρια. Μέχρι την 31/12/2011, δεν έχουν κοινοποιηθεί αγωγές που δεν 

καλύπτονται από συµβάσεις αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, για το σύνολο των συµβάντων που ενδεχοµένως προκύψουν 

στο χρονικό διάστηµα µετά την κατά τα ανωτέρω λήξη των ασφαλιστικών συµβάσεων, 

θα διενεργείται πρόβλεψη µέσω των αποτελεσµάτων για το σύνολο της ζηµίας που 

εκτιµάται ότι ενδέχεται να προκύψει. 

IIΙ Απαιτήσεις από εργατικές διαφορές 

Πλέον των ως άνω υποθέσεων, υφίστανται εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις τρίτων κατά 

της Εταιρείας (εργατικές διαφορές κλπ.), η έκβαση των οποίων δεν αναµένεται ότι θα 
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έχει ουσιώδη επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της. Για την αιτία αυτή, η Εταιρεία 

έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για κάθε πιθανό κίνδυνο. 

 

Συνολικά, και για όλες τις περιπτώσεις, υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας 

για αποζηµιώσεις συνολικού αγωγικού αιτήµατος ποσού περίπου € 16,50 εκατ. που 

εκκρεµοδικούν. Αν και η τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, η Εταιρεία έχει σχηµατίσει µέχρι την 31/12/2011, 

σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονοµικές Καταστάσεις ποσό περίπου € 0,26 εκατ. σε 

βάρος των Ιδίων Κεφαλαίων. 

 

 

14. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 19, έχει συνταχθεί αναλογιστική µελέτη από ανεξάρτητο αναλογιστή µε 

ηµεροµηνία 31/12/2011, µε την µέθοδο επιλογής που αναφέρεται παραπάνω στην 

παράγραφο 2.12.  

Από την εν λόγω µελέτη προέκυψαν τα παρακάτω υπόλοιπα.  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

  31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 

ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ 1.709.630,45 1.816.883,43 1.420.035,30 989.015,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.709.630,45 1.816.883,43 1.420.035,30   989.015,00 

 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Επιτόκιο προεξόφλησης (*) 4,70% 4,70% 

Αναµενόµενη µέση ετήσια 

αύξηση αποδοχών (**) 0,00% 0,00% 

Μέση αναµενόµενη 

εναποµένουσα εργασιακή 

ζωή  προσωπικού 24,41-30,15 24,41 

 

(*)  Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19, το επιτόκιο προεξόφλησης των καθορισµένων 

υποχρεώσεων µετά την έξοδο από την υπηρεσία θα πρέπει να προσδιορίζεται µε 

αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς, υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι µέσες τιµές των αποδόσεων των οµολόγων Ελληνικού 

∆ηµοσίου κατά τον ∆εκέµβριο του 2011, ήταν ιδιαίτερα υψηλές και συνεπώς µη 

κατάλληλες για να χρησιµοποιηθούν σε τέτοιας φύσεως αποτίµηση. Βάσει των 

προαναφερόµενων λόγων, ως επιτόκιο προεξόφλησης καθορίστηκε το 4,70%. Το 

επιτόκιο αυτό θεωρείται συνεπές ως προς τις αρχές του ∆ΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισµένο 
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σε οµόλογα αντίστοιχα ως προς το νόµισµα και την εκτιµώµενη διάρκεια σε σχέση µε τις 

παροχές προς τους εργαζόµενους, όπως και ενδεδειγµένο για µακροχρόνιες προβλέψεις.   

 (**)  Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19, η αναµενόµενη αύξηση των µισθών θα πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη τον πληθωρισµό, την παλαιότητα, τις προαγωγές των εργαζοµένων και 

άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως η προσφορά και η ζήτηση στην αγορά εργασίας.  

Κατά τη διοίκηση της εταιρείας, έχοντας λάβει υπόψη τις αρχές του ∆ΛΠ 19 αλλά και 

την εγχώρια τρέχουσα οικονοµική κατάσταση, η µακροπρόθεσµη αύξηση των αποδοχών 

των εργαζόµενων αναµένεται στο 0,0%.  

Οι παραδοχές αυτές αναπροσαρµόζονται σε ετήσια βάση. 

Η δαπάνη για πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρεία που 

υποχρέωσης είναι: 

 

 

 

 

15. Άλλα έσοδα (κέρδη)   

Εταιρείας Εταιρείας        

31/12/2011 31/12/2010 

- Έσοδα από µισθώµατα 150.583,52 693.416,36 

- Παρεπόµενες υπηρεσίες 5.887,99 38.086,81 

- Έκτακτα έσοδα 53.509,78 999.326,24 

- Επιχορηγήσεις 74.897,37 72.113,45 

  284.878,66 1.802.942,86 

Η Εταιρεία λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων της, συµβάλλεται µε τρίτους φορείς 

µέσω επαγγελµατικών και λειτουργικών συµβάσεων και µισθώσεων για την διατήρηση 

καταστηµάτων, κλπ. 

16. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

 

Εταιρείας Εταιρείας   

31/12/2011 31/12/2010 

- Χρεωστικοί τόκοι 84,34 160,02 

- Τόκοι  οµολογιακού δανείου  1.029.331,04 552.690,76 

- Λοιπές Προµήθειες Τραπεζών 4.228,27 4.142,35 

-Τόκοι εκχώρησης χρηµ/κών 

απαιτήσεων (factoring) 

98.069,20 

 

0,00 

-Λοιπά Χρ.Έξοδα 0,00 10.793,95 

 1.131.712,85 567.787,08 

- Πιστωτικοί τόκοι -61.670,60 -28.217,29 

- Μερίσµατα -43,45 -8.192,40 

 -61.714,05 -36.409,69 
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17. Φόρος εισοδήµατος 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την χρήση 2008 µέχρι 

σήµερα, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση 

του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ 

τούτου, δεν έχει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το 

θέµα αυτό. 

Για τις ανέλεγκτες χρήσεις (2008 έως 2011) εκτιµάται ότι δε θα προκύψουν φορολογικές 

διαφορές, δεδοµένου ότι οι χρήσεις είναι φορολογικά ζηµιογόνες και υπάρχουν 

σωρευµένες φορολογικές ζηµίες από προηγούµενες χρήσεις, για το λόγο αυτό δεν έγινε 

καµία πρόβλεψη  στα αποτελέσµατα και ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. 

Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

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

2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά 

πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών 

καταστάσεων χρήσεως 2011. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν 

ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

18. Κέρδη ανά µετοχή 

Βασικά – Εταιρείας 

 

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

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

στην διάρκεια της χρήσεως.  

 

 

 

Εταιρείας Εταιρείας   

31/12/2011 31/12/2010 

Τρέχων φόρος 0,00 0,00 

Προσαρµογή αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων στην χρήση συµψηφισµού -1.030.333,83 -2.923.491,66 

Ε.T.Α.Κ.-Φ.Α.Π. -62.360,73 -62.360,73 

Αναβαλλόµενος-φόρος  Υποχρέωση/Απαίτηση 299.596,30 498.730,42 

∆ιαφορές Φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 

Πραγµατική φορολογική επιβάρυνση -793.098,26 -2.487.121,97 
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  31/12/2011 31/12/2010 

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους (από 

τις συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις)             -293.111,07 -1.888.937,11 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 

(∆ΛΠ33) 57.370.000 57.370.000 

Βασικά κέρδη κατά µετοχή -0,0051 -0,0329 

 

19. Μερίσµατα ανά µετοχή 

∆εν υπάρχουν. 
 

 

20. Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία έχει  υποχρεώσεις σε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 

ανακύπτουν  από τη δραστηριότητά του.  

Η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε έχει δώσει εγγυήσεις σε τράπεζες 44 εκ. € υπέρ της ΙΑΣΩ 

GENERAL Α.Ε. 

21. Μετοχικό Κεφάλαιο 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΟΙΝΕΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΥΠΕΡ ΤΟ 

ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 57.370.000 17.784.700,00 63.209.821,78 80.994.521,78 

          

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0 0,00 0,00 0,00 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0 0,00 0,00 0,00 

31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 57.370.000 17.784.700,00 63.209.821,78 80.994.521,78 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΟΙΝΕΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΥΠΕΡ ΤΟ 

ΑΡΤΙΟ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 57.370.000 17.784.700,00 63.209.821,78 80.994.521,78 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0 0,00 0,00 0,00 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 0 0,00 0,00 0,00 

31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 57.370.000 17.784.700,00 63.209.821,78 80.994.521,78 

 

22. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εγγυήσεις  31/12/2011 31/12/2010 

∆.Ε.Η. 36.305,00 105,00 

ΕΥ∆ΑΠ 249,63 249,63 

ΑΕΡΙΩΝ 26,41 26,41 

ΚΤΙΡΙΩΝ           16.495,05 20.145,08 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2.610,00 3.158,00 

ΣΥΝΟΛΟ 55.686,09 23.684,12 
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Όλες οι ανωτέρω δοσµένες εγγυήσεις, είτε σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς 

αφορούν στην λειτουργία της Εταιρείας και επιστρέφονται µε την λήξη των συµβάσεων 

που τις καθορίζουν. 

 

23. Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 

 Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2011 31/12/2010 

ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΩΝ 18.263,91 10.263,91 

ΣΥΝΟΛΟ 18.263,91 10.263,91 

 

 

 

24  Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις αφορούν σε λογισµένες προβλέψεις της 

Εταιρείας πέραν του ενός έτους.  Περιλαµβάνουν, κυρίως, προβλέψεις για εκκρεµοδικίες 

(βλέπε σηµείωση 13 Οικ. Καταστάσεων) και προβλέψεις για δεδουλευµένες αµοιβές 

γιατρών παρελθουσών χρήσεων, οι οποίες θα αποδοθουν µετά την είσπραξη των οφειλών 

από τα Ασφαλιστικά Ταµεία.   

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 

Πρόβλεψη για εκκρεµοδικίες 264.463,24 250.963,24 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

προβλέψεις 938.108,50 995.185,17 

ΣΥΝΟΛΟ 1.202.571,74 1.246.148,41 

 

25. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 

  

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2011 31/12/2010 

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 7.202,00 232.113,53

Έκτακτες Ζηµίες 9.408,29 4.068,67

Φόροι-Τέλη παρελθουσών 

χρήσεων 216.385,53 0,00

Περικοπές και λοιπά έξοδα 

ασφαλιστικών ταµείων 508.979,81 838.759,15

Προβλέψεις για έκτακτους 

κινδύνους 13.500,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 755.475,63 1.074.941,35
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Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, που εµφανίζονται παραπάνω, αφορούν 

δικαστικές απαιτήσεις ασθενών και κληρονόµων τους καθώς και λοιπές δικαστικές 

απαιτήσεις τρίτων (βλέπε και σηµείωση 13). 

Οι φόροι και τα τέλη παρελθουσών χρήσεων αφορούν κύρια στον διακανονισµό (pro 

rata) του Φ.Π.Α. κοινών εισροών της εκκαθάρισης της προηγούµενης χρήσεως µεταξύ 

των αφορολόγητων και φορολογηµένων εσόδων και η οποία βάσει των διατάξεων του 

Κώδικα Φ.Π.Α. δεν επιτρέπεται να συµψηφιστεί. 

 

26. Αποθεµατικά εύλογης αξίας – Λοιπά αποθεµατικά 

 

 31/12/2011 31/12/2010 

Οικόπεδα 7.451.473,14 7.451.473,14 

Κτίρια 0,00 0,00 

Λοιπά 459.514,70 459.514,70 

Σύνολο      7.910.987,84 7.910.987,84 

 

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

εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2011, έχει συµπεριληφθεί 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση µε εκτιµώµενο µελλοντικό συντελεστή 20% 

λόγω της µακροπρόθεσµης ιδιοχρησιµοποίησης των ακινήτων της, µειώνοντας απευθείας 

τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. 

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

οποίος ισχύει από 01/01/2011 και µετά. 

Στα λοιπά αποθεµατικά, περιλαµβάνεται το τακτικό αποθεµατικό της Εταιρείας, το οποίο 

καταλογίζεται µε την έγκριση της διανοµής των κερδών από τις Τακτικές Γενικές 

Συνελεύσεις. 

 

 

27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 

Η Εταιρεία προχώρησε από 01/01/2012 σε σύναψη σύµβασης µε το νέο φορέα 

κοινωνικής ασφάλισης  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Εθνικό Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας). Στον 

Οργανισµό αυτό, µέχρι σήµερα, έχουν ήδη ενταχθεί τα 4 βασικότερα Ασφαλιστικά 

Ταµεία (∆ηµόσιο, ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ) τα οποία αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο 

ποσοστό των ασφαλισµένων και όπως έχει ανακοινωθεί σταδιακά, εντός του 2012 θα 

ενταχθούν και τα υπόλοιπα, µε ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις. 
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Χολαργός, 19 Mαρτίου 2012 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΣΙΟΥΜΠΛΕΚΟΣ Α.ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ  ∆ΕΥΤΕΡΕΒΟΣ Γ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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