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      ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
" ΙΑΩ GENERAL ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΟΛΑΡΓΟΤ Α.Δ." 

 
Προς την  

ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ 17/6/2013 
ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΔΩ 2012 

 
 

Κύξηνη κέηνρνη, 

Με ηελ παξνύζα έθζεζε δηαρεηξίζεσο ε νπνία έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηηο 

θαηεπζύλζεηο ηεο αλαζεσξεκέλεο 4εο νδεγίαο ηεο Ε.Ε., επηζπλάπηνπκε πιήξε αλάιπζε 

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ όπσο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα ΔΛΠ, είλαη 

θαηαρσξεκέλεο ζην βηβιίν απνγξαθώλ θαη ηζνινγηζκνύ ηεο εηαηξείαο θαη έρνπλ 

δεκνζηεπζεί όπσο νξίδεη ην άξζξν 135 ηνπ λ. 2190/1920. 

 

Επιζκόπηζη 

 

Σν 2012  απόηειεζε  ην ηξίην θαηά ζεηξά  νηθνλνκηθό έηνο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία πνπ 

ζπλνδεύηεθε από γεληθεπκέλε ύθεζε θαη έιιεηςεο ξεπζηόηεηαο   γεγνλόο πνπ είρε 

επίπησζε ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο  θαη θπζηθά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο  πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο πγείαο.   

ην δπζκελέο απηό νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ απμήζεθε ε αλεξγία , κεηώζεθε ην δηαζέζηκν 

εηζόδεκα θαη θαηά ζπλέπεηα ε αγνξαζηηθή δύλακε ησλ θαηαλαισηώλ.  

Η κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο νδήγεζε ζε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ηδησηηθέο 

ππεξεζίεο πγείαο. 

       Η  δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ κείσζε ηεο δήηεζεο γηα 

ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαηέβαιιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ ειιάησζε  ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηεο θιηληθήο θαη δηακόξθσζε  πην πξνζηηή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Με 

ηνλ ηξόπν απηό ε εηαηξεία δηαηήξεζε ζε ζεκαληηθόηαην βαζκό ηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε 

θαη ηα κεξίδηα αγνξάο, αύμεζε ηα κεηθηά θέξδε ηεο ην 2012 θαηά 1,35 εθ επξώ ζε ζρέζε 

κε ην 2011 ήηνη 23,11%  γεγνλόο πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηεο  

παξαγσγηθήο ηεο βάζεο. 

Η πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο δηαηήξεζε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ε  

εηαηξεία ζην αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ ησλ ηδησηηθώλ θιηληθώλ έζησ  εάλ ππέζηε   

κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο πνπ ζπλνδεύηεθε  όκσο  από ζεκαληηθή αύμεζε ζηα 

θέξδε πξν θόξσλ ην 2012 θαηά 1,16 εθ. ζε ζρέζε κε ην 2011 επξώ ήηνη 232,88 % 

πνζνζηηαία αύμεζε. 
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Επηπξόζζεηα , παξά ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ε εηαηξεία αθνινύζεζε 

αηαιάληεπηα ηηο αξρέο γηα ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο  θαη 

πξνρώξεζε ζε επελδύζεηο αμίαο 0,98 εθ.  επξώ. 

 

Οικονομικά Αποηελέζμαηα Εηαιρείας 

 
Ο κύκλος εργαζιών ηης εηαιρείας ηε ρξήζε 2012 αλήιζε ζηα 44,2  εθ. € θαη είλαη 

κεησκέλνο  θαηά 4,60 % ζε ζρέζε κε  ηελ πξνεγνύκελε νηθνλνκηθή ρξήζε. Η κείσζε πνπ 

παξνπζηάδεη ν θύθινο εξγαζηώλ νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ εηζαγσγώλ αζζελώλ θαη ηε 

δηεύξπλζε εθπησηηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο.  

  Σα κέρδη προ θόρων, τρημαηοδοηικών, επενδσηικών αποηελεζμάηων και 

αποζβέζεων  (EBITDA) ηης εηαιρείας δηακνξθώζεθαλ ζε 6,16 εθ € γηα ην 2012 

έλαληη 5,14 εθ. € γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ 2011, παξνπζηάδνληαο αύμεζε  

θαηά  19,82 % .     

 Σα κέρδη  προ θόρων ηεο εηαηξείαο δηακνξθώζεθαλ ζε 1,6 εθ. παξνπζηάδνληαο 

αύμεζε θαηά 1,1 εθ επξώ  ζε ζρέζε κε ην 2010. Η πνζνζηηαία αύμεζε ησλ θεξδώλ πξν 

θόξσλ ην 2012 αλέξρεηαη ζε 69,96 % ζε ζρέζε κε ην 2011. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα κεηώζεθαλ  θαηά  11,18% ιόγσ ηεο κείσζεο   ησλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνύ. Ο ζπλνιηθόο δαλεηζκόο ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε 29,6 εθ. € έλαληη 30,6 εθ € ην 

2011 ζεκεηώλνληαο κείσζε  θαηά 3,27 % 

 

ΕΣΑΙΡΙΚΟΙ   ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ  2012 2011 

Κπθινθνξηαθή Ρεπζηόηεηα 1,19 0,81 

Απνδνηηθόηεηα Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (πξν θόξσλ)        19,86 % 1,31% 

 

EBITDA ( επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ) 

 

14,00% 

 

11,07 % 

Πεξηζώξην Κεξδώλ πξν θόξσλ  

(επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ) 4,00% 

 

1,07 % 

 

Ίδηα θεθάιαηα / πλνιηθά θεθάιαηα* 34,00% 37,10% 

Ίδηα θεθάιαηα / πλνιηθέο Τπνρξεώζεηο*       52,00% 58,98% 

Ίδηα θεθάιαηα / Σξαπεδηθέο Τπνρξεώζεηο* 112,00% 124,96% 

*εκείσζε: Οη ελ ιόγσ δείθηεο κπνξνύλ λα βειηησζνύλ αθόκε πεξηζζόηεξν εάλ από ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα αθαηξεζνύλ ηα 

δηαζέζηκα ηεο εηαηξείαο. 
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Σν ζπλνιηθά απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο αλήξρεην ζηηο 31/12/2012 ζε 509 

άηνκα έλαληη 530 αηόκσλ ζηηο 31/12/2011. 

 

Επενδύζεις 

 

ηε ρξνληά πνπ πέξαζε ζπλερίζηεθε ε πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Εηαηξείαο, κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο. 

Η εηαηξία πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεηο ζε θηίξηα, κεραλήκαηα θαη ινηπό εμνπιηζκό, 

ζπλνιηθνύ ύςνπο  0,98  εθ. € πεξίπνπ, κε ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ 

ππεξζύγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο. 

 

Προοπηικές 

 
 

Από ηα ζηνρεία πνπ παξαηέζεθαλ πξνθύπηεη  όηη ην  ΙΑΩ General έρεη ζέζεη ηηο βάζεηο 

πνπ εγγπώληαη κία επηηπρή κειινληηθή πνξεία. ε έλα δπζρεξέο νηθνλνκηθό θιίκα ε 

εηαηξεία  θαηόξζσζε ην 2012 λα βειηηώζεη ζεκαληηθνύο νηθνλνκηθνύο ηεο δείθηεο ζε 

ζρέζε κε ην 2011. πγθεθξηκέλα βειηηώζε ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ην 

EBITDA, ην πεξηζώξην θεξδώλ πξν θόξσλ. Η πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ην 2012  

δηαηήξεζε ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ζπλέβαιε ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο.  Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο  παξά ην γεληθεπκέλν θιίκα 

ύθεζεο δηαηεξνύλ ηελ αηζηνδνμία ηνπο γηα  ην 2013 θαη ηα επόκελα έηε. Η πξνζήισζε 

ζηηο αμίεο καο, νη θαιά εδξαησκέλεο δπλάκεηο καο κε θπξηόηεξεο ηελ εκπηζηνζύλε ησλ 

πειαηώλ, ηελ αθνζίσζε ησλ ηαηξώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, καο επηηξέπνπλ λα πηζηεύνπκε 

ζηελ επίηεπμε ησλ καθξόπλνσλ πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ καο ζηόρσλ.  

 
 
αο εθζέζακε ηελ νηθνλνκηθή πνξεία θαη ην δπλακηθό ηεο εηαηξείαο ζηελ ρξήζε ηνπ 2012 

ζπγθξηλόκελε κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο 2011. αο παξαζέζακε ηελ 

έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο 

αλώλπκεο εηαηξείεο θαη εηζεγνύκαζηε ηελ έγθξηζε, ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ππνζέζεσλ θαη ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ ειεγθηνύ 

από θάζε επζύλε γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

θξηλόκελεο ρξήζεσο. 
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Υνιαξγόο 22/3/2013  

 
 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 
 
 

Ι.ΣΡΟΜΠΟΤΚΗ 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο  

«ΙΑΧ GENERAL ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΟΛΑΡΓΟΤ Α.Δ.» 
 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΗΑΩ GENERAL 

ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ Α.Δ.», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2012, 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 

Ζ 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 

Ζ 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 «ΗΑΩ GENERAL ΓΔΝΗΚΖ 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ Α.Δ.» θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2012 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. 
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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 2013 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Π. Πεηξφγηαλλεο 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 11991 

 
 

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ. 

Λ. Μεζνγείσλ 396, Αγ. Παξαζθεπή, 153 41 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. Δηαηξείαο:  148 
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ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΗΝ 31/12/2012 

 

    Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ      

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

  

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

εκείσζε             31/12/2012        31/12/2011 
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Δλζψκαηα πάγηα 6 50.495.243,12 60.806.033,38 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 138.023,63 205.207,89 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 8 6.057.014,50 6.057.006,10 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  0,00 0,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 22 53.954,09 55.686,09 

   56.744.235,34 67.123.933,46 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Απνζέκαηα 10 1.203.225,81 1.474.756,72 

Πειάηεο  9 34.241.349,61 28.410.134,49 

Λνηπέο απαηηήζεηο 9 3.766.828,47 4.365.795,12 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 11 1.072.349,34 1.695.998,78 

   40.283.753,23 35.946.685,11 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  97.027.988,57 103.070.618,57 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ    

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 21 17.784.700,00 17.784.700,00 

Απνζεκαηηθά Τπέξ ην άξηην 21 63.209.821,78 63.209.821,78 

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 26 1.166.222,90 7.451.473,14 

Λνηπά απνζεκαηηθά 26 459.514,70 459.514,70 

Κέξδε (δεκίεο) εηο λένλ  -49.561.149,46 -50.665.483,31 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   33.059.109,92 38.240.026,31 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ    

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    

Γάλεηα 12 26.640.000,00 0,00 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 17 1.662.080,46 3.712.111,94 

Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 27 40.506,94 0,00 

Πξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ έμνδνπ απφ ηελ ππεξεζία 14 776.939,00 989.015,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 23 18.263,91 18.263,91 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 24 1.039.627,84 1.202.571,74 

   30.177.418,15 5.921.962,59 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 13 29.629.449,56 28.308.629,67 

Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 27 225.646,84 0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 17 976.364,10 0,00 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 12 2.960.000,00 30.600.000,00 

   33.791.460,50 58.908.629,67 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 
 63.968.878,65 64.830.592,26 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ  97.027.988,57 103.070.618,57 
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ ΣΗΝ 31/12/2012 

  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ 01/01- 31/12/2012 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ      

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

    

   

   31/12/2012 31/12/2011 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ΄Δλαξμεο    

ρξήζεσο (1/1/2012 θαη 1/1/2011)  38.240.026,31 38.533.137,38 

Μεηαβολέρ σπήζευρ)    

Καζαξφ εηζφδεκα θαηαρσξεκέλν απ΄επζείαο ζηελ 

θαζαξή ζέζε  -6.285.250,24 0,00 

Αχμεζε θεθαιαίνπ Δηαηξείαο  0,00 0,00 

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο  1.104.333,85 -293.111,07 

ύνολο Μεηαβολών  -5.180.916,39 -293.111,07 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Λήμεο     

ρξήζεσο (31/12/2012 θαη 31/12/2011)   33.059.109,92 38.240.026,31 

 

εκ. 

     1/10-31/12/2012 1/1-31/12/2012 

     1/10-

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

Κχθινο εξγαζηψλ  5 11.127.545,47 44.291.535,75 11.129.377,47 46.427.712,96 

Κφζηνο πσιεζέλησλ  -8.196.910,94 -37.094.230,23 -9.827.015,91 -40.581.344,90 

Μηθηά θέξδε  2.930.634,53 7.197.305,52 1.302.361,56 5.846.368,06 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 15 649.688,18 791.800,01 47.840,02 284.878,66 

Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  -209.594,92 -871.983,92 -288.021,32 -1.094.238,48 

Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο  -1.418.775,38 -3.143.380,75 -684.859,18 -2.711.546,62 

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 25 -271.036,53 -1.319.878,52 -42.236,41 -755.475,63 

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνη/ησλ θαη απνζβέζεσλ 

 

2.556.716,25 6.163.096,40 1.212.654,66 5.143.457,52 

Απνζβέζεηο 6,7 -875.800,37 -3.509.234,06 -877.569,99 -3.573.471,53 

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ  

 

1.680.915,88 2.653.862,34 335.084,67 1.569.985,99 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 16 3.285,41 15.695,55 31.060,32 61.714,05 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 16 -333.280,76 -1.005.218,13 -281.500,82 -1.131.712,85 

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 πξν θόξσλ  1.350.920,53 1.664.339,76 84.644,17 499.987,19 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 17 -434.961,33 -560.005,91 -225.735,34 -793.098,26 

Κέξδε κεηά από θόξνπο (Α)  915.959,20 1.104.333,85 -141.091,17 -293.111,07 

Καηαλέκνληαη ζε:       

Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο  915.959,20 1.104.333,85 -141.091,17 -293.111,07 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  0,00 0,00 0,00 0,00 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα      

Εεκίεο απφ αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ       6,26 -7.856.562,80 -7.856.562,80 0,00 0,00 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο     17,26 1.571.312,56 1.571.312,56 0,00 0,00 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/δεκίεο κεηά από 

θόξνπο.(Β)  -6.285.250,24 -6.285.250,24 0,00 0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/δεκίεο κεηά 

από θόξνπο (Α)+(Β)  -5.369.291,04 -5.180.916,39 -141.091,17 -293.111,07 

Καηαλέκνληαη ζε:       

Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο  -5.369.291,04 -5.180.916,39 -141.091,17 -293.111,07 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο      

Κέξδε(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-

Βαζηθά 

 

     18 
 

0,0160 0,0192 -0,0025 -0,0051 
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Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ      

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

  

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ  ΡΟΧΝ ΣΗΝ 31/12/2012 

  1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Κέξδε /Εεκίεο Υξήζεο 1.664.339,76 499.987,19 

Πξνζαξκνγέο ζηα θέξδε 6.607.108,34 4.740.261,04 

  8.271.448,10 5.240.248,23 

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο   

Αχμεζε/(κείσζε) απνζεκάησλ 271.530,91 105.599,20 

Αχμεζε/(κείσζε) απαηηήζεσλ -6.832.970,76 4.099.785,59 

Αχμεζε/(κείσζε) ινηπψλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 1.732,00 -32.001,97 

Αχμεζε/(κείσζε) ππνρξεψζεσλ 1.081.887,06 -2.707.723,75 

Δθξνή πξνβιέςεσλ -594.655,17 -334.030,80 

  -6.072.475,96 1.131.628,27 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο  δξαζηεξηόηεηεο  2.198.972,14 6.371.876,50 

    

Λεηηνπξγηθέο  δξαζηεξηόηεηεο   

Καηαβιεζέληεο ηφθνη -692.400,21 -1.038.272,50 

Καηαβιεζείο θφξνη εηζνδήκαηνο -62.360,73 -62.360,73 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο  δξαζηεξηόηεηεο (Α) 1.444.211,20 5.271.243,27 

    

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ -982.190,15 -1.198.627,14 

Αγνξέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -6.223,00 -200,75 

Πσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 404,04 0,07 

Αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ -8,40 -100,00 

Πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία  κέζσ 

απνηειεζκάησλ 0,00 12,00 

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 15.695,55 61.714,05 

Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ 23.307,54 134.342,37 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από Δπελδπηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο (Β) -949.014,42 -1.002.859,40 

    

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Αχμεζε/Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 

Γάλεηα αλαιεθζέληα 0,00 0,00 

Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ -1.000.000,00 -3.500.000,00 

Πιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ -118.846,22 0,00 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο (Γ) -1.118.846,22 -3.500.000,00 

Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

(Α+Β+Γ) -623.649,44 768.383,87 

    

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεσο 1.695.998,78 927.614,91 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο 1.072.349,34 1.695.998,78 
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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαηά ηελ 31/12/2012 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία  “ΗΑΩ GENERAL ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΔ” ( “ε Δηαηξεία”) 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Έρεη ηελ έδξα ηεο ζηνλ Υνιαξγφ, 

Λ.Μεζνγείσλ 264 θαη ε δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη www.iaso.gr 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2012 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηελ 22.03.2013. 

2. Αξρέο ζύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία 

 

2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη παξνχζεο εηήζηεο Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 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 31/12/2012. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

ζπλεπείο κε απηέο πνπ είραλ πηνζεηεζεί γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2011. 

Ζ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε ρξήζε 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 

πνπ αθνινπζνχληαη. Δπνκέλσο, παξά ηελ εκπεηξία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηεο 

Γηνίθεζεο, είλαη δπλαηφ λα 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 Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ εθηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε εχινγε αμία, θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (going concern). 

2.2. Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ  

Οη Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 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 δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: 

http://www.iaso.gr/
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Σα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά είηε 

δελ έρνπλ ηζρχ γηα ηελ ηξέρνπζα ινγηζηηθή πεξίνδν είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Γ.Π.Υ.Α. 9   «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 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 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε 

ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο.  

 Γ.Λ.Π. 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 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». Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

  Δ.Π.Υ.Α. 7 (Σποποποίηζη) «Υπημαηοοικονομικά Μέζα: Γνυζηοποιήζειρ» - 

μεηαβιβάζειρ σπημαηοοικονομικών πεπιοςζιακών ζηοισείυν  

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 

2011. Ζ 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. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ.  

 Γ.Λ.Π. 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 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 
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θπξίσο ζηελ 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. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δ.Π.Υ.Α. 13  «Επιμέηπηζη Εύλογηρ Αξίαρ» 

Δθαξκόδεηαη 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 απηφ δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δ.Λ.Π. 1  (Σποποποίηζη) «Παποςζίαζη Οικονομικών Καηαζηάζευν» 

Δθαξκόδεηαη 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. Ζ 

ηξνπνπνίεζε  δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δ.Λ.Π. 27  (Σποποποίηζη) «Αηομικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ» 

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

2013. 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 
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πγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ Γ.Λ.Π. 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ 

ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 Δ.Λ.Π. 28 (Σποποποίηζη) «Επενδύζειρ ζε ςγγενείρ επισειπήζειρ και 

Κοινοππαξίερ»  

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

2013. 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.Υ.Α. 11 «Από κοινού ςμθυνίερ»  

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

2013. 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 θνηλνπξαμίεο. Ζ 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.Υ.Α. 12 «Γνυζηοποίηζη ζςμμεηοσήρ ζε άλλερ οικονομικέρ ονηόηηηερ» 

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

2013. 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 
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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 Υπημαηοοικονομικά Μέζα: Παποςζίαζη (Σποποποίηζη) - 

«ςμτηθιζμόρ Υπημαηοοικονομικών Απαιηήζευν και Υπημαηοοικονομικών 

Τποσπεώζευν» 

 

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 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.  

 

 Δ.Π.Υ.Α. 7 (Σποποποίηζη) «Υπημαηοοικονομικά Μέζα: Γνυζηοποιήζειρ» - 

ςμτηθιζμόρ Πεπιοςζιακών ηοισείυν και Υπημαηοοικονομικών Τποσπεώζευν 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 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. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε 

πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή.  
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2.3. 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. Ζ Δηαηξεία 

πξνζθέξεη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο πγείαο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ λνζνθνκεηαθέο, 

δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πεξηθιείνληαη ζην ηαμηλνκεκέλν 

θσδηθφ ΣΑΚΟΓ 851.1 (Ννζνθνκεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο). 

2.4. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

Α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ 

λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί 

(ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).  

     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 

Ηζνινγηζκνχ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ. 

2.5. 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 Δηαηξεία 

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. 

ε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, ε Δηαηξεία εμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ 

θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα λα πξνζδηνξίζεη αλ ππάξρεη έλδεημε φηη απηά ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί δεκία απνκείσζεο. Αλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα έλδεημε 
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ππάξρεη, ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εθηηκάηαη γηα λα θαζνξηζζεί ν 

βαζκφο ηεο δεκίαο απνκείσζεο (αλ ππάξρεη). Όηαλ δελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ε 

αλαθηήζηκε αμία ελφο επηκέξνπο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε Δηαηξεία εθηηκά ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν αλήθεη. 

Σν αλαθηήζηκν πνζφ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο θαηά ηα 

έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο (ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ), νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη 

ζηελ παξνχζα αμία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ 

αληαλαθιά ηηο παξνχζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο θαη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ) εθηηκάηαη φηη είλαη κηθξφηεξν απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ, ε ινγηζηηθή 

αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) κεηψλεηαη κέρξη 

ην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ. Μηα δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα 

απνηειέζκαηα, εθηφο αλ ην ζρεηηδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κεηαθέξεηαη ζε έλα 

αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ, νπφηε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε δεκία απνκείσζεο 

αληηκεησπίδεηαη σο κείσζε ζην πνζφ ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 

Όηαλ, κεηαγελέζηεξα, κηα δεκία απνκείσζεο αλαζηξαθεί, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) απμάλεηαη κέρξη ηελ 

αλαζεσξεκέλε εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία ηνπ, έηζη ψζηε ε απμεκέλε ινγηζηηθή αμία λα 

κελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αλ δελ είρε αλαγλσξηζζεί 

θακία δεκία απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (κνλάδαο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ) ζηα πξνεγνχκελα έηε. Ζ αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο 

αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο αλ ην ζρεηηδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

κεηαθέξεηαη ζε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, νπφηε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε αλαζηξνθή ηεο 

δεκίαο απνκείσζεο αληηκεησπίδεηαη σο αχμεζε αλαπξνζαξκνγήο. 

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 αθηλήησλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε  

θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο, ζε  εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Όηαλ 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 ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο 

εμήο: 

ΔΝΧΜΑΣΑ  ΠΑΓΙΑ ΔΣΗ 

Κηίξηα  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 

Μεραλέο γξαθείσλ 10 

Ζ/Τ & Ζιεθηξνληθά 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. Ζ απφζβεζε απηψλ ησλ αθηλήησλ αξρίδεη φηαλ ηα αθίλεηα είλαη 

έηνηκα γηα ρξήζε. 

 

2.6. Άπια 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 σο εμήο: 

            - Μειέηεο θηηξηαθψλ  εγθαηαζηάζεσλ θαη ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ                  12 έηε 

 

Λνγηζκηθό – Λνηπά άπια 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 
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      RIS  (ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο αθηηλνινγηθνχ)     5 έηε 

      MUSE , QS  (θαξδηνι. ηκήκαηνο)     5 έηε 

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

Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.  

 

 

2.7. Απνζέκαηα 

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

θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ αλαιψζηκσλ 

πιψλ είλαη ην θαζαξφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί θαηά ηε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο Δηαηξείαο. 

Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν  ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο ηνπο 

φπσο κεηαθνξηθά, αζθάιηζηξα θιπ.  

Καηάιιειεο πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη γηα απαμησκέλα θαη άρξεζηα απνζέκαηα. Οη 

κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ θαη νη ινηπέο δεκίεο απφ απνζέκαηα θαηαρσξνχληαη 

ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ ζηε πεξίνδν πνπ εκθαλίδνληαη. 

 

 

2.8. Απαηηήζεηο από πειάηεο 

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

δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο). Όηαλ ε Δηαηξεία έρεη 

αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη δελ ζα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα ζε απηήλ πνζά, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο θάζε ζπκθσλίαο, ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα απνκείσζε εκπνξηθψλ 

απαηηήζεσλ ελψ ην πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα 

απνηειέζκαηα. 

Όηαλ κία εκπνξηθή απαίηεζε ραξαθηεξηζηεί σο αλεπίδεθηε είζπξαμεο δηαγξάθεηαη κε 

ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο. ε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο είζπξαμεο κίαο 

απαίηεζεο πνπ είρε αξρηθά δηαγξαθεί γίλεηαη πίζησζε ζηα άιια έζνδα ζηελ Καηάζηαζε 

πλνιηθψλ Δζφδσλ. 

2.9. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, θαηαζέζεηο 

φςεσο  θαη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο βξαρείαο δηάξθεηαο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ. 
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2.10. Μεηνρηθό θεθάιαην  

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απεηθνλίδεη 

ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε θπθινθνξία. Σν 

ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε πιένλ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο αλά κεηνρή θαηαρσξείηαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» 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.  

 

2.11. Γαλεηζκόο 

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

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο.  

Ζ 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. Ζ ππνρξέσζε απηή, κεηαγελέζηεξα, 

απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κέρξη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ή 

ηελ ιήμε. 

 

2.12. Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο  

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ζ επηβάξπλζε απφ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο έγθεηηαη ζην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, φπσο απηά έρνπλ αλακνξθσζεί ζηε θνξνινγηθή δήισζή 

ηεο, εθαξκφδνληαο ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

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 Ηζνινγηζκνχ θαη νη νπνίνη αλακέλεηαη λα 
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εθαξκνζηνχλ φηαλ ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν 

εηζνδήκαηνο, πξαγκαηνπνηεζεί ή νη ζρεηηθέο κε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν, ππνρξεψζεηο 

ηαθηνπνηεζνχλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ 

Δζφδσλ, εθηφο αλ έρεη ζρέζε κε ζπλαιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ απεπζείαο ηα Ίδηα Κεθάιαηα, 

νπφηε ν αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη επίζεο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ 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 

Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο 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. 

Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

ηεο πξνβαιιφκελεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ 

πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα 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 ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο. 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ 

πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο, φηαλ 

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

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη.  
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2.14. Πξνβιέςεηο 

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

σο απνηέιεζκα παξειζφληνο γεγνλφηνο θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. Μειινληηθέο δεκίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο δελ εγγξάθνληαη σο πξνβιέςεηο. 

Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη 

πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε. 

 

2.15. Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ 

πξν Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θφξσλ θαη κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. 

Η αλαγλώξηζε ησλ εζόδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

Παξνρή ππεξεζηώλ 

Σν έζνδν απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδεηαη ζηηο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο 

παξέρνληαη νη ππεξεζίεο. 

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 

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

ζπκβάζεηο.  

2.16. Μηζζώζεηο 

Μηα κίζζσζε θαηαηάζζεηαη σο ρξεκαηνδνηηθή αλ κεηαβηβάδεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θπξηφηεηα. Μηα κίζζσζε θαηαηάζζεηαη 

σο ιεηηνπξγηθή αλ δελ κεηαβηβάδεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ θπξηφηεηα. 

Λεηηνπξγηθή 

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. 
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Υξεκαηνδνηηθή 

Δθκηζζσηήο 

Ο εθκηζζσηήο αλαγλσξίδεη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηα θαηερφκελα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηεινχλ ππφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ηα εκθαλίδεη σο 

απαίηεζε πνζνχ ίζνπ κε ηελ θαζαξή επέλδπζε ζηελ κίζζσζε. 

Μηζζσηήο 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, ν κηζζσηήο αλαγλσξίδεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο 

Θεζεο κε πνζφ ίζν πξνο ηελ εχινγε αμία ηεο κηζζνχκελεο ηδηνθηεζίαο ή αλ είλαη 

ρακειφηεξε, κε ηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ, ε θάζε κηα 

πξνζδηνξηδνκέλε θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο. 

2.17. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ππάξρεη 

εχινγε δηαζθάιηζε φηη ζα εηζπξαρζνχλ θαη φηη ε Δηαηξεία ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη σο έζνδν ηεο πεξηφδνπ εληφο ηεο 

νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη επηρνξεγνχκελεο δαπάλεο. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ ην θφζηνο ησλ απνθηεζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη σο 

έζνδν θαη άγνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπ επηρνξεγεζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ κεηξεηά, ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο φςεσο 

θαη πξνζεζκίαο, βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ηξαπεδηθνχο δαλεηαθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη νξηζκέλεο άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο (factoring).  

Αθνινπζνχλ νη θπξηφηεξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη: 

3.1. Κίλδπλνο αγνξάο 

3.1.1.  πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ησλ 

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

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε επξψ θαη δελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε  έηεξν, πιελ ην 

επξψ λφκηζκα, δελ πθίζηαηαη έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 
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3.1.2. Κίλδπλνο επηηνθίσλ 

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

πςειφηεξνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο εμαηηίαο δπζκελψλ κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα αγνξάο.  

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα 

επεηδή αθελφο έρεη ζην Δλεξγεηηθφ ηεο ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ 

δάλεηα θαη θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο θαη αθεηέξνπ ζην Παζεηηθφ ηεο 

καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο κε θπκαηλφκελα επηηφθηα. 

πλεπψο, ην θφζηνο δαλεηζκνχ δχλαηαη λα απμάλεηαη σο απνηέιεζκα αιιαγψλ ησλ 

επηηνθίσλ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, ε Γηνίθεζε παξαθνινπζεί 

ζπζηεκαηηθά θαη ζε ζπλερή βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ θαη παξέρεη νδεγίεο θαη 

θαηεπζχλζεηο γηα ηε γεληθή δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ. 

Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ηε δηάξθεηα θαη ηε 

θχζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηεο αλαγθψλ. 

3.1.3. Κίλδπλνο αγνξαίσλ ηηκώλ 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο 

θεθαιαίνπ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ εηήζηνπ Ηζνινγηζκνχ ή ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ. 

3.2. Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε θαηά θχξην ιφγν ζε πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ 

απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη πην ζπγθεθξηκέλα απν Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη 

Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο, θαζψο ν θχξηνο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ αθνξά πειάηεο-

ηδηψηεο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 

(Δ.Ο.Π.Π.Τ.). 

Όζνλ αθνξά ηνπο πειάηεο-ηδηψηεο πνπ δελ έρνπλ θάπνηα αζθάιεηα ή αζθαιηζκέλνπο 

αζζελείο γηα ην επηπιένλ πνζφ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αζθάιεηα ηνπο, ε Δηαηξεία 

δηαζέηεη ηκήκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξερφκελε 

πιεξνθφξεζε απφ ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα, ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ησλ 

πηζηψζεσλ αιιά θαη ιακβάλνληαο φια ηα δπλαηά κέηξα αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ, παξεκβαίλεη κε άκεζε 

πιεξνθφξεζε πξνο ηε δηνίθεζε. 

Πηζαλφο θίλδπλνο ππάξρεη θαη ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα φπνπ ν θίλδπλνο 

κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
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ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηελ Δηαηξεία. Όζνλ αθνξά ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο ε 

Δηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε πςειή 

πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε. 

Σέινο, ε Δηαηξεία αμηνινγψληαο θαη ζηαζκίδνληαο ηνπο πθηζηάκελνπο θηλδχλνπο 

πξνβαίλεη ζε πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ, δειαδή 

ζηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο απνκείσζεο γηα φζεο απαηηήζεηο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

επηζθαιείο. 

3.3. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

    Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο λα κελ είλαη ζε ζέζε ε Δηαηξεία λα εμνθιήζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ 

ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξνέο ηεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηα αλαγθαία 

ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Ζ ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο, ηαμηλνκεκέλεο βάζεη ηεο εκεξνκελίαο 

ιήμεψο ηνπο, αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΥΡΗΗ 2012 έσο 1 έηνο 

από 1 έσο 2 

έηε 

από 2 έσο 5 

έηε 

άλσ ησλ 5 

εηώλ 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 29.629.449,56 0,00 0,00 0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 976.364,10 0,00 0,00 0,00 

Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 225.646,84 40.506,94 0,00 0,00 

Γάλεηα 2.960.000,00 2.960.000,00 8.880.000,00 14.800.000,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 0,00 0,00 0,00 18.263,91 

ύλνιν 33.791.460,50 3.000.506,94 8.880.000,00 14.818.263,91 

 

 

 

     

ΥΡΗΗ 2011 έσο 1 έηνο 

από 1 έσο 2 

έηε 

από 2 έσο 5 

έηε 

άλσ ησλ 5 

εηώλ 

Πξνκεζεπηέο & ινηπέο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 28.308.629,67 0,00 0,00 0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 0,00 0,00 0,00 0,00 

Γάλεηα 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 0,00 0,00 0,00 18.263,91 

ύλνιν 58.908.629,67 0,00 0,00 18.263,91 
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3.4. Λνηπνί ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη 

    Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη 

εγθαηαζηήζεη αμηφπηζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ δπζιεηηνπξγηψλ 

θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, φπσο απηέο 

νξηνζεηνχληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

Δπίζεο, ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο γηα ηελ θάιπςε θηλδχλσλ 

Πεξηνπζίαο, Υξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη γηα απψιεηα θεξδψλ. Σέινο ε εμεηδηθεπκέλε 

ηερλνγλσζία ηεο Δηαηξείαο, ε ζπλερήο επέλδπζε ζε άξηηα εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη νη ηζρπξέο ππνδνκέο βνεζνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ Δηαηξεία έηζη ψζηε λα 

είλαη δηαξθψο αληαγσληζηηθή, πεξηνξίδνληαο ηνπο θηλδχλνπο ηνπ αληαγσληζηηθνχ νξίδνληα. 

 

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνηθήζεσο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε θαη βαζίδνληαη 

ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα αιιά θαη 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: 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζηνλ εθάζηνηε ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ηζρχεη γηα ηηο 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 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. 

      Δπίδηθεο ππνζέζεηο 

Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη 

πξνβαίλεη ζε πξνβιέςεηο εάλ θξίλεη φηη ζα επεξεαζηνχλ νπζησδψο ηα ινγηζηηθά ππφινηπα 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο 

αιιά κε δεζκεπηηθέο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ 

απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο.  

     Χθέιηκε δσή πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη, επίζεο, ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή 

ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 2.5. 
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   Δθηηκώκελε απνκείσζε ππεξαμίαο 

Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία εμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε εάλ πθίζηαηαη θάπνηα έλδεημε απνκείσζεο 

ηεο ππεξαμίαο, ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή πξαθηηθή ηεο παξαγξάθνπ 2.5. 

    Δπηζθαιείο Πειάηεο 

Ζ Δηαηξεία απνκεηψλεη ηελ αμία ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ φηαλ ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε κηαο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ 

ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ είλαη πηζαλή. 

    Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 

Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ππνινγίδεηαη βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο ε 

νπνία απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα εθηηκήζεη ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο ηελ 

κειινληηθή αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο θιπ. 

5. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 

Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 8, ν θαζνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ βαζίδεηαη 

ζηελ πξνζέγγηζε ηεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πιεξνθφξεζε πνπ ζα 

γλσζηνπνηείηαη γηα ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο πξέπεη λα είλαη απηή πνπ βαζίδεηαη ζηηο 

εζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο Δηαηξείαο θαη ζηα θπξηφηεξα θνλδχιηα 

ησλ εζσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πνπ δίλνληαη ζηνπο επηθεθαιείο ιήςεσο 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ νη  παξνπζηαδφκελνη 

ιεηηνπξγηθνί ηνκείο, ε Γηνίθεζε ζηεξίδεηαη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηάο ηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε Δηαηξεία. 

Ζ αθφινπζε πιεξνθφξεζε αλαθέξεηαη ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, πνπ 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη μερσξηζηά ζηηο Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο. 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη  ζην ρψξν ηεο Τγείαο σο Γεληθή Κιηληθή θαιχπηνληαο φια 

ηα Παζνινγηθά θαη Υεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά, εθηφο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο καηεπηηθήο θαη. 

Δπίζεο δηαζέηεη πιήξε θαη νξγαλσκέλα ηκήκαηα εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, δηαγλσζηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ θαη επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. Απφ ηελ θχζε ηεο  ε ιεηηνπξγία ηεο κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε πεξηζηαηηθά εζσηεξηθψλ αζζελψλ (παζνινγηθά, ρεηξνπξγηθά) ηα νπνία 

απαηηνχλ λνζειεία αζζελψλ θαη ζε πεξηζηαηηθά εμσηεξηθψλ αζζελψλ (δηαγλσζηηθά 

ηκήκαηα, εμσηεξηθά ηαηξεία θιπ.) ηα νπνία δελ απαηηνχλ λνζειεία ησλ αζζελψλ.  

Ι. πλνιηθά Έζνδα θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο γηα ηε ρξήζε 1/1-31/12/2012 θαη 1/1-

31/12/2011 αληίζηνηρα, αλαιύνληαη σο εμήο: 

  

01/01 - 

31/12/2012 

01/01 - 

31/12/2011 

Έζνδα από εζσηεξηθνύο  37.590.847,82 39.726.414,16 

Έζνδα από εμσηεξηθνύο 6.569.612,67 6.579.058,70 

Λνηπά Έζνδα πειαηώλ 164,30 -113,36 
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ύλνιν από πειάηεο 44.160.624,79 46.305.359,50 

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο ΙΑΧ ΑΔ 130.910,96 122.353,46 

Λνηπά Έζνδα/Έμνδα 

Δθκεηάιιεπζεο -528.078,51 -470.596,97 

Οξγαληθά Έμνδα -41.109.594,90 -44.387.130,00 

Υξεκαηννηθνλνκηθό απνηέιεζκα -989.522,58 -1.069.998,80 

Κέξδε πξν θόξσλ 1.664.339,76 499.987,19 

Φόξνη εηζνδήκαηνο -560.005,91 -793.098,26 

Κέξδε/ δεκίεο ρξήζεσο 1.104.333,85 -293.111,07 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απν 

θόξνπο -6.285.250,24 0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 

κεηά από θόξνπο -5.180.916,39 -293.111,07 

 

ΙΙ. Η θαηαλνκή Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεσλ αλά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο ηελ 

31/12/2012 θαη 31/12/2011 αληίζηνηρα έρεη σο εμήο: 

 

 

 

01/01 - 

31/12/2012 

01/01 - 

31/12/2011 

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΜΕΑ 

Λεηηνπξγηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηνκέα 87.333.972,38 92.314.625,16 

Με επηκεξηδφκελα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηνκέα 9.694.016,19 10.755.993,41 

χλνιν 97.027.988,57 103.070.618,57 

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΣΟΜΕΑ 

Λεηηνπξγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνκέα 60.272.542,34 59.897.644,67 

Με επηκεξηδφκελεο 

ππνρξεψζεηο ηνκέα 2.034.255,85 1.220.835,65 

χλνιν 62.306.798,19 61.118.480,32 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ φια ηα ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηα επηρεηξεκαηηθά 

δηαζέζηκα, απαηηήζεηο, απνζέκαηα θαη ελζψκαηεο θαη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, θαζαξέο 

απφ απνζβέζεηο θαη πξνβιέςεηο.  

Οη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

απνηεινχληαη θπξίσο απφ ινγαξηαζκνχο, κηζζνχο θαη θφξνπο πιεξσηένπο 

βξαρππξνζέζκσο θαη δεδνπιεπκέλεο ππνρξεψζεηο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ δελ πεξηιακβάλνπλ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. 
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6. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2012 

Έλαξμε Υξήζεο 

Οηθόπεδα – 

θηίξηα 

Μερ/γηθόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπά 

ελζώκαηα 

πάγηα 
 

ύλνιν 

(1/1/2012) 
     

Κφζηνο ή εθηίκεζε 53.757.584,78 29.750.329,83 13.755.434,10 
 

97.263.348,71 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο -7.620.004,04 -20.004.706,21 -8.832.605,08 
 

-36.457.315,33 

Αλαπόζβεζηε αμία  46.137.580,74 9.745.623,62 4.922.829,02 
 

60.806.033,38 

Κίλεζε ρξήζεο (01/01 - 

31/12/2012)      

Τπφινηπν έλαξμεο 46.137.580,74 9.745.623,62 4.922.829,02 
 

60.806.033,38 

Πιεφλαζκα 

αλαπξνζαξκνγήο 
0,00 0,00 0,00 

 
0,00 

απνκείσζε αμίαο αθηλήησλ 

(επαλεθηίκεζε) 
-7.856.562,80 0,00 0,00 

 
-7.856.562,80 

Πξνζζήθεο 268.653,47 659.713,34 53.823,34 
 

982.190,15 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 

πσιεζέλησλ 
0,00 -13.373,88 -108.508,68 

 
-121.882,56 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ 
0,00 12.960,44 108.331,31 

 
121.291,75 

Απνζβέζεηο ρξήζεο -818.224,02 -2.020.643,09 -596.959,69 
 

-3.435.826,80 

Αλαπόζβεζηε αμία  37.731.447,39 8.384.280,43 4.379.515,30 
 

50.495.243,12 

Λήμε ρξήζεο (31/12/2012) 
     

Κφζηνο ή εθηίκεζε 46.169.675,45 30.396.669,29 13.700.748,76 
 

90.267.093,50 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο -8.438.228,06 -22.012.388,86 -9.321.233,46 
 

-39.771.850,38 

Αλαπόζβεζηε αμία 37.731.447,39 8.384.280,43 4.379.515,30 
 

50.495.243,12 

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2011 
 

Οηθόπεδα – 

θηίξηα 

Μερ/γηθόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπά 

ελζώκαηα 

πάγηα  ύλνιν 

Έλαξμε ρξήζεο      

(1/1/2011) 
     

Κφζηνο ή εθηίκεζε 52.942.524,82 29.641.382,51 13.655.608,37  96.239.515,70 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο -6.812.524,82 -17.998.271,16 -8.328.773,28  -33.139.569,26 

Αλαπόζβεζηε αμία  46.130.000,00 11.643.111,35 5.326.835,09  63.099.946,44 

Κίλεζε ρξήζεο (01/01 - 

31/12/2011)      

Τπφινηπν έλαξμεο 
46.130.000,00 11.643.111,35 5.326.835,09  63.099.946,44 

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

Πξνζζήθεο 
815.059,96 202.540,50 181.026,68  1.198.627,14 

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ  0,00 0,00 0,00  0,00 

Γηαγξαθή αξρηθήο αμίαο 

πσιεζέλησλ 0,00 -93.593,18 -81.200,95  -174.794,13 

Γηαγξαθή ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ 0,00 84.449,75 80.936,05  165.385,80 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 
-807.479,22 -2.090.884,80 -584.767,85  -3.483.131,87 

Αλαπόζβεζηε αμία  
46.137.580,74 9.745.623,62 4.922.829,02  60.806.033,38 

Λήμε ρξήζεο (31/12/2011) 
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Κφζηνο ή εθηίκεζε 
53.757.584,78 29.750.329,83 13.755.434,10  97.263.348,71 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
-7.620.004,04 -20.004.706,21 -8.832.605,08  -36.457.315,33 

Αλαπόζβεζηε αμία 
46.137.580,74 9.745.623,62 4.922.829,02  60.806.033,38 

 

Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ηεο Δηαηξείαο εθηηκήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο απφ 

αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο θαη ζηελ ζπλέρεηα αλαπξνζαξκφζηεθαλ βάζεη ησλ λέσλ αμηψλ 

πνπ πξνέθπςαλ. Ζ εθηίκεζε, ε νπνία βαζίζηεθε ζηηο αγνξαίεο αμίεο ησλ αθηλήησλ, 

νδήγεζε ζε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο 

€7.856.562,80 (βιέπε ζεκείσζε 27). Δπίζεο ε Δηαηξεία δελ πξνέβε ζε αλαπξνζαξκνγή 

ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο ζην Φνξνινγηθφ Μεηξψν Παγίσλ ζχκθσλα κε ην 

Ν.2065/1992 θαζψο δελ πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία. 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ελζψκαηα πάγηα, πθίζηαληαη 

εκπξάγκαηα βάξε ππέξ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. θαη Δζληθήο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο ΚΤΠΡΟΤ LTD, πνζνχ €36.720.000,00, γηα εμαζθάιηζε νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ πνζνχ €30.600.000,00 ην αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπ νπνίνπ ζηηο 31/12/2012 

αλεξρφηαλ ζε €29.600.000,00. 

ηε Δηαηξεία επελδχζεθε, εληφο ηεο ρξήζεο 1/1 – 31/12/2012, ζπλνιηθά πνζφ χςνπο 

€0,982 εθαη. πεξίπνπ θαη αθνξά ζηελ αλαθαηαζθεπή ρψξσλ ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ ηεο 

Δηαηξείαο, θφζηνπο €0,269 εθαη., ζε αγνξά επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θφζηνπο 

€0,079 εθαη., ζε αγνξά κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε κεραλήκαηνο ξνκπνηηθήο 

ρεηξνπξγηθήο DA VINCI θφζηνπο €0,42 εθαη. θαη ηα ππφινηπα €0,214 εθαη. ζε αγνξέο 

κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. 

7. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2012 

 
 

 
ήκαηα θαη 

άδεηεο 
Λνηπά 

 

ύλνιν 

1/1/2012 
  

 
 

Κφζηνο θηήζεσο 580.850,92 1.665.603,39 

 

2.246.454,31 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη  
-429.582,65 -1.611.663,77 

 
-2. 041.246,42 

απνκείσζε 

 Αλαπφζβεζηε αμία  151.268,27 53.939,62 

 

205.207,89 

Κίλεζε 01/01 - 31/12/2012 
  

 
 

Τπφινηπν έλαξμεο 151.268,27 53.939,62 

 

205.207,89 

Πξνζζήθεο 0,00 6.223,00 

 

6.223,00 

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ(*) 
0,00 0,00 

 

0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -48.404,23 -25.003,03 

 

 -73.407,26 

Αλαπφζβεζηε αμία 102.864,04 35.159,59 

 

138.023,63 

31/12/2012 
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Κφζηνο  580.850,92 1.671.826,39 

 

2.252.677,31 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη 

απνκείσζε -477.986,88 -1.636.666,80 
 

-2.114.653,68 

 

 Αλαπφζβεζηε αμία 102.864,04 35.159,59 

 

138.023,63 

 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δηαηξείαο ηελ 31/12/2011 

 ήκαηα θαη άδεηεο Λνηπά ύλνιν 

1/1/2011    

Κφζηνο θηήζεσο 580.850,92 1.665.402,64 2.246.253,56 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη  

απνκείσζε -381.178,42 -1.569.728,34 -1.950.906,76 

Αλαπφζβεζηε αμία  199.672,50 95.674,30 295.346,80 

Κίλεζε 01/01 - 31/12/2011    

Τπφινηπν έλαξμεο 199.672,50 95.674,30 295.346,80 

Πξνζζήθεο 0,00 200,75 200,75 

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ(*) 0,00 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -48.404,23 -41.935,43 -90.339,66 

Αλαπφζβεζηε αμία 151.268,27 53.939,62 205.207,89 

31/12/2011    

Κφζηνο  580.850,92 1.665.603,39 2.246.454,31 

σξεπκέλεο Απνζβέζεηο θαη 

 απνκείσζε -429.582,65 -1.611.663,77 -2.041.246,42 

Αλαπφζβεζηε αμία 151.268,27 53.939,62 205.207,89 

 

Σα ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε κεραλνγξαθηθέο 

εθαξκνγέο ηεο Δηαηξείαο φπσο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ινγηζκηθφ 

δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ, εθαξκνγήο θνζηνιφγεζεο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Ο 

εθηηκψκελνο ρξφλνο δσήο απηψλ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαίλνληαη ζην 

θεθάιαην 2.6 θαη ζε εηήζηα βάζε απνκεηψλνληαη κε ηηο απνζβέζεηο. Ζ Γηνίθεζε πξνρσξά 

ζε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε επαλεμέηαζε ησλ αμηψλ απηψλ θαη ηπρφλ κεηαβνιέο ζα 

απμήζνπλ ή ζα κεηψζνπλ αληίζηνηρα ηελ παξνχζα αμία ηνπο.   

8. Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

 Ζ Δηαηξεία, ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 1% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ εηαηξεηψλ 

«MEDSTEM SERVICES – ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ Α.Δ.», , 

«ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΔ.» , «ΗΑΩ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΓΔΗΑ ΑΔ.» θαη ζην «ΗΑΩ ΝΟΣΗΩΝ ΠΡΟΑΣΗΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΩΣ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ.» κε πνζνζηφ 0,0005%. Όιεο νη 

παξαπάλσ εηαηξείεο είλαη ζπγαηξηθέο ηεο ΗΑΩ ΑΔ.  

8.1. Δλδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο 

Σα ελδνεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2011 είλαη ηα 

θάησζη: 
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ΑΓΟΡΔ ΑΠΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 

  Υξήζε 1/1-31/12/2012 Υξήζε 1/1-31/12/2011 

  
ΙΑΧ ΑΔ 

ΙΑΧ 

ΘΔΑΛΛΙΑ 

ΑΔ 

ΤΝΟΛΟ ΙΑΧ ΑΔ 

ΙΑΧ 

ΘΔΑΛΛΙΑ 

ΑΔ 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Τγεηνλνκηθφ πιηθφ 5.675,58 1.173,92 6.849,50 1.412,26 5.850,21 7.262,47 

Λνηπέο ππεξεζίεο 143.894,85 0,00 143.894,85 0,00 0,00 164.522,23 

Έζνδα απφ παξνρή 

ππεξεζηψλ 
68.777,84 0,00 68.777,84 164.522,23 0,00 0,00 

Δλνίθηα-

θνηλφρξεζηα 
0,00 0,00 0,00 69.549,24 0,00 69.549,24 

ΤΝΟΛΟ 218.348,27 1.173,92 219.522,19 235.483,73 5.850,21 241.333,94 

 

 

ΠΧΛΗΔΙ ΠΡΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 

  Υξήζε 1/1-31/12/2012 
 

Υξήζε 1/1-31/12/2011 

  

ΙΑΧ ΑΔ 

ΙΑΧ 

ΘΔΑΛΛΙΑ 

ΑΔ 

ΤΝΟΛΟ ΙΑΧ ΑΔ 

ΙΑΧ 

ΘΔΑΛΛΙΑ 

ΑΔ 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Τπεξεζίεο 

επεμεξγαζίαο 
118.141,40 5.113,85 123.255,25 112.579,02 3.122,52 115.701,54 

Τγεηνλνκηθφ πιηθφ 12.769,56 158,75 12.928,31 9.774,44 1.214,03 10.988,47 

ΤΝΟΛΟ 130.910,96 5.272,60 136.183,56 122.353,46 4.336,55 126.690,01 

 

 
ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ ΣΗΝ 31/12/12 

 
ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 
ΙΑΧ 

ΙΑΧ 

GENERAL 

ΙΑΧ 

ΘΔΑΛΙΑ 
ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ ΤΝΟΛΟ 

ΙΑΧ - 0,00 - - 0,00 

ΙΑΧ GENERAL 459.297,81 - 7.176,73 - 466.474,54 

ΙΑΧ 

ΘΔΑΛΙΑ - 9.637,19 - - 9.637,19 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ 

Α.Δ. - 2.345,00 - - 2.345,00 

ΤΝΟΛΑ 459.297,81 11.982,19 7.176,73 0,00 478.456,73 

 
ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ ΣΗΝ 31/12/11 

 
ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 
ΙΑΧ 

ΙΑΧ 

GENERAL 

ΙΑΧ 

ΘΔΑΛΙΑ 
ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ ΤΝΟΛΟ 

ΙΑΧ - 455.158,40 - - 455.158,40 

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

ΙΑΧ 

ΘΔΑΛΙΑ - 4.336,55 - - 4.336,55 

ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ - 2.345,00 - - 2.345,00 

ΤΝΟΛΑ 710.319,44 461.839,95 5.850,21 0,00 1.178.009,60 
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9. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαζψο αλακέλεηαη λα 

ηαθηνπνηεζνχλ εληφο ηνπο έηνπο κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

Ζ αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ηεο Δηαηξείαο θαηά πνζφ 

5.831.215,12€, νθείιεηαη ζηε ζπλεξγαζία απφ ηηο αξρέο ηνπ 2012 κε ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) θαη κε δεδνκέλν φηη ε 

δηαδηθαζία είζπξαμεο ηνπ ππνινίπνπ ησλ απαηηήζεσλ είλαη ρξνλνβφξα, θαζψο γηα ηελ 

νξηζηηθή εθθαζάξηζε απαηηείηαη έιεγρνο ησλ κεληαίσλ ππνβνιψλ. 

Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο πειαηψλ – ρξεσζηψλ πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα 

ζπγθεθξηκέλεο απνκείσζεο γηα φζνπο πειάηεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί επηζθαιείο αιιά 

θαη βάζεη ηεο ελειηθίσζεο ησλ ππνινίπσλ ηνπο γηα απηνχο πνπ έρνπλ ιεμηπξφζεζκα 

ππφινηπα θαη επηβαξχλεη ηζφπνζα ηα Απνηειέζκαηα θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο 

Δηαηξείαο. Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία κέρξη ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2011 πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θνλδχιη «Πειάηεο», αλακέλεηαη είζπξαμε 

απηψλ εληφο ηνπ Α’ Δμακήλνπ ηνπ 2013 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ 

Ν.4038/2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν.4132/2013 θαη ηεο ππ’ αξίζκ. Κ.Τ.Α. 18579/19.2.2013 ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ ππ’ 

αξίζκ. Κ.Τ.Α. 9425/2013. χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο 

ζα εηζπξαρζνχλ κεηά ηνλ ππνινγηζκφ έθπησζεο 8% επ’ απηψλ. Γηα ην πνζφ απηφ ηεο 

κείσζεο €794.821,03, δηελεξγήζεθε ηζφπνζε πξφβιεςε. 

 Δηαηξείαο Δηαηξείαο 

 31/12/2012 31/12/2011 

Πειάηεο  30.800.642,15 23.211.143,40 

Γξακκάηηα ζην ραξηνθπιάθην 6.409.017,06 8.101.055,66 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 2.540.846,62 1.869.655,93 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 1.280.025,09 1.003.697,75 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 225.983,00 207.527,18 

Δπηζθαιείο πειάηεο 1.906.299,34 1.643.697,19 

Μείνλ:πξνβιέςεηο απνκείσζεο -8.921.463,65 -7.626.642,62 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΛΑΣΧΝ 34.241.349,61 28.410.134,49 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 1.603.975,80 1.851.741,54 

Διιελ.Γεκφζην-πξνθαη.&παξαθξ.θφξνη 2.354.842,05 2.442.155,69 

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 91.731,85 31.457,17 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ 198.399,40 4.300,66 

Λνηπά 17.879,37 36.140,06 

Μείνλ:πξνβιέςεηο  απνκείσζεο -500.000,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΛΟΙΠΧΝ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ 3.766.828,47 4.365.795,12 
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Οη κεηαβνιέο ζηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο θαηά ηε ρξήζε 2012-2011 γηα ηελ Δηαηξεία 

έρνπλ σο εμήο: 

 

Δηαηξεία  

31/12/2012 

Δηαηξεία 

31/12/2011 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ 

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΗ 

ΥΡΗΗ 7.626.642,62 6.251.642,62 

Απμήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο Πειάηεο 1.294.821,03 1.375.000,00 

Λνηπνί ρξεψζηεο 500.000,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΗ 

ΥΡΗΗ 9.421.463,65 7.626.642,62 

Σε ρξήζε ηνπ 2012 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο 

εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ χςνπο πεξίπνπ €1,795 ιφγσ ηνπ δπζκελνχο επξχηεξνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο πξνο ηελ παιαηφηεηα ηνπ 

ππνινίπνπ ηνπο, σο αθνινχζσο: 

  Απαηηήζεηο από Πειάηεο 

Δηαηξεία  

31/12/2012 

Δηαηξεία  

31/12/2011 

1 - 90 εκέξεο 10.515.299,33 10.803.464,60 

91 - 180 εκέξεο 3.595.539,75 3.114.887,52 

181 - 360 εκέξεο 4.077.718,19 3.728.263,01 

> 360 εκέξεο 16.052.792,34 10.763.519,36 

ύλνιν απαηηήζεσλ από 

Πειάηεο 34.241.349,61 28.410.134,49 

 

ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ, πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο απφ 

πξνπιεξσκέο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη παξαθξαηεκέλνη θφξνη θπξίσο απφ ππνβνιέο 

πξνο αζθαιηζηηθά ηακεία. Ο θίλδπλνο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ 

ειαρηζηνπνηείηαη ιφγσ ηεο χπαξμεο λνκνζεζίαο πνπ επηηξέπεη ηνλ ζπκςεθηζκφ 

ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο 

πξνο απηφ. 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο, αθνξνχλ ινγαξηαζκνχο δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ θαη 

ρξεκαηηθέο δηεπθνιχλζεηο πξνζσπηθνχ. 

10. Απνζέκαηα 

 

 

Δηαηξεία Δηαηξεία 

31/12/2012 31/12/2011 

Αλαιψζηκα Τιηθά 1.203.225,81 1.474.756,72 

ύλνιν 1.203.225,81 1.474.756,72 
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Σν χςνο ησλ απνζεκάησλ θξίλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε αλαινγηθφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη 

επαξθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο. 

11. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

Πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο φςεσο θαη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο βξαρείαο δηάξθεηαο θαη 

ρακεινχ θηλδχλνπ. 

 

Δηαηξεία Δηαηξεία 

31/12/2012 31/12/2011 

Γηαζέζηκα θαη ηξάπεδεο      14.844,48           5.868,51 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπ. θαη/ζεηο  1.057.504,86     1.690.130,27 

χλνιν I. 1.072.349,34 II.  1.695.998,78 

 

12. Γάλεηα 

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

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

Ζ αλάιπζε ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο  ζε βξαρππξφζεζκε θαη  καθξνπξφζεζκε ιήμε  

θαηά ηελ 31/12/2012 έρεη σο εμήο: 

  Βξαρππξόζεζκα   Μαθξνπξόζεζκα      ύλνιν 

ΗΑΩ GENERAL AE 2.960.000,00 26.640.000,00 29.600.000,00 

ύλνιν 2.960.000,00 26.640.000,00 29.600.000,00 

 

Ζ αλάιπζε ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο  ζε βξαρππξφζεζκε θαη  καθξνπξφζεζκε ιήμε  

θαηά ηελ 31/12/2011 έρεη σο εμήο: 

  Βξαρππξόζεζκα   Μαθξνπξόζεζκα      ύλνιν 

ΗΑΩ GENERAL AE 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 

ύλνιν 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 

 

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

γελλάηαη ππνρξέσζε εμφθιεζήο ηνπο εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αιιά 

κεηαθέξνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο.  

Δληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2012 ε Δηαηξεία έρεη ζπλνκνινγήζεη κε ηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο 

Δ.Σ.Δ. ΔΛΑΓΟ Α.Δ. θαη Δ.Σ.Δ. ΚΤΠΡΟΤ LTD, ηε ζχλαςε λένπ θνηλνχ νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα πθηζηάκελα βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα 

ησλ σο άλσ ηξαπεδψλ. 

Ζ λέα απηή ζπκθσλία πξνβιέπεη 10εηή απνπιεξσκή ηνπ  πθηζηάκελνπ  δαλείνπ ηεο 

Δηαηξείαο ην νπνίν θαηά ηελ 31/12/2012  αλέξρνληαλ ζε € 29,600 εθαη. 
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Ζ ρξνληθή θαηαλνκή ηεο απνπιεξσκήο ηνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

επνκέλσλ ρξήζεσλ εμνθιείηαη σο θάησζη: 

  Δηαηξεία  

31/12/2012 

Υξήζε 2013 2.960.000,00 

Υξήζε 2014         2.960.000,00 

Υξήζε 2015 2.960.000,00 

Υξήζε 2016 2.960.000,00 

Υξήζε 2017 2.960.000,00 

Υξήζε 2018 2.960.000,00 

Υξήζε 2019 2.960.000,00 

Υξήζε 2020 2.960.000,00 

Υξήζε 2021 2.960.000,00 

Υξήζε 2022 2.960.000,00 

ύλνια 29.600.000,00 

 

12.1 Καζαξόο Γαλεηζκόο 

  Δηαηξεία  

31/12/2012 

Δηαηξεία  

31/12/2011 

χλνιν Γαλεηζκνχ 29.600.000,00 30.600.000,00 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα & 

Ηζνδχλακα -1.072.349,34 -1.695.998,78 

Καζαξόο Γαλεηζκόο 28.527.650,66 28.904.001,22 

 

13. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

  

Δηαηξεία Δηαηξεία 

31/12/2012 31/12/2011 

Πξνκεζεπηέο 25.690.189,66 24.756.137,31 

Γξακκάηηα Πιεξσηέα 523.838,08      220.535,43 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 739.567,05     895.668,16 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε           755.257,01 934.614,47 

Πηζησηέο δηάθνξνη        1.519.804,92 1.233.376,89 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Παζεηηθνχ 231.496,73     188.135,60 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 169.296,11       80.161,81 

 ύλνιν      29.629.449,56 28.308.629,67 

Όιεο νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζή 

ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

14. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

Γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 19, έρεη ζπληαρζεί αλαινγηζηηθή κειέηε απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε εκεξνκελία 

31/12/2012, κε ηελ κέζνδν επηινγήο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 2.13.  
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Απφ ηελ ελ ιφγσ κειέηε πξνέθπςαλ ζσξεπηηθά ηα παξαθάησ εθηηκψκελα ππφινηπα γηα ηηο 

ρξήζεηο 2012 θαη 2011.  

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΓΟ 

  31/12/2012 31/12/2011 

ΗΑΩ GENERAL ΑΔ 776.939,00 989.015,00 

ΤΝΟΛΟ 776.939,00   989.015,00 
  

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 25,29 

 

(*)  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.  ε ρψξεο πνπ δελ ππάξρεη «αμηφινγε» αγνξά εηαηξηθψλ νκνιφγσλ (deep 

market), ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη απνδφζεηο ηεο αγνξάο θξαηηθψλ νκνιφγσλ. ε 

φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο, ην λφκηζκα θαη ε εθηηκψκελε δηάξθεηα ησλ 

νκνιφγσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε εθείλα ησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο 

εξγαδφκελνπο.  

Οη κέζεο ηηκέο ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2012 (Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο), ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο θαη ζπλεπψο κε 

θαηάιιειεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηέηνηαο θχζεσο απνηίκεζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ σο βάζε γηα ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο ησλ 

επξσπατθψλ νκνιφγσλ iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, ν νπνίνο θαηά ηελ 

31/12/2012 είρε κέζε απφδνζε ίζε κε 2,71% ελψ θαηά ηελ 31/12/2011 είρε 5,16%. 

Γνζέληνο φηη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαηά ηελ 31/12/2011 ήηαλ 4,7%, θαη βάζεη ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ιφγσλ, σο επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαζνξίζηεθε ην 4,2% έηζη ψζηε λα 

κελ δεκηνπξγεζεί ζεκαληηθή κεηαβνιή ιφγσ επηηνθίνπ. 

Σν επηιεγκέλν επηηφθην 4,2% αθνινπζεί ηελ πησηηθή ηάζε ηνπ iBoxx AA Corporate 

Overall 10+ EUR indices, αιιά πξνηείλεηαη λα κελ κεησζεί πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ην 

επηηφθην 31/12/2011 πνπ ήηαλ 4,7% θαζψο απηφ ζα αχμαλε ζεκαληηθά ηελ ππνρξέσζε ηεο 

Δηαηξείαο πξνο ην πξνζσπηθφ απφ ρξήζε ζε ρξήζε. 
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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. 

 (**)  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 Δηαηξείαο, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 19 αιιά θαη ηελ 

εγρψξηα ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε καθξνπξφζεζκε αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ 

εξγαδφκελσλ αλακέλεηαη ζην 2%.  

Οη παξαδνρέο απηέο αλαπξνζαξκφδνληαη ζε εηήζηα βάζε. 

Ζ δαπάλε γηα πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ Δηαηξεία πνπ 

αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα θαζψο θαη νη κεηαβνιέο ζηελ παξνχζα αμία ηεο 

ππνρξέσζεο είλαη: 

  Δηαηξείαο Δηαηξείαο 

  31/12/2012 31/12/2011 

Παξνχζα αμία ηεο ππνρξεψζεσο ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ  989.015,00 1.420.035,00 

Γαπάλε ηφθνπ  46.484,00 66.742,00 

Κφζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο  79.457,00 79.457,00 

Παξνρέο πιεξσζείζεο εληφο ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο  -94.038,00 -449.863,00 

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο(δεκηά) ζηελ ππνρξέσζε  -243.979,00 -127.356,00 

Παξνχζα αμία ηεο ππνρξεψζεσο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 776.939,00 989.015,00 
 

15. Άιια έζνδα (θέξδε)   

       Δηαηξείαο Δηαηξείαο 

31/12/2012 31/12/2011 

- Έζνδα απφ κηζζψκαηα
(1)

 151.803,52 150.583,52 

- Δπηρνξεγήζεηο 23.307,54 74.897,37 

- Παξεπφκελεο ππεξεζίεο
(1)

 9.004,92 5.887,99 

- Λνηπά έζνδα πειαηψλ θαη Κέξδε 

παγίσλ ζηνηρείσλ 
1.419,75 7.114,62 

-΄Δζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγ. 

ρξήζεσλ 
(2)

 
477.678,40 0,00 

-Έζνδα πξνεγ. ρξήζεσλ 128.585,88 46.395,16 

                791.800,01 284.878,66 
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(1) Ζ Δηαηξεία ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ζπκβάιιεηαη κε ηξίηνπο θνξείο 

κέζσ επαγγεικαηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη κηζζψζεσλ γηα ηελ δηαηήξεζε 

θαηαζηεκάησλ, θιπ.  

(2) Σα έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγ. ρξήζεσλ αθνξνχλ α) ζε κείσζε ζηελ πξφβιεςε γηα 

απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηελ αλαινγηζηηθή 

κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη ηνπ Γ.Λ.Π. 19 ιφγσ ησλ πξφζθαησλ αιιαγψλ ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία πνζνχ χςνπο €212.076,00, β) ζε δηαγξαθή κε ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

πξνβιέςεσλ πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 

εθιείςεη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είραλ ζρεκαηηζηεί νη νπνίεο δελ πθίζηαληαη θαηά ηελ 

31/12/2012 πνζνχ χςνπο €265.602,40. 

16. Υξεκαηννηθνλνκηθό απνηέιεζκα – θαζαξό 

  Δηαηξείαο Δηαηξείαο 

31/12/2012 31/12/2011 

- Υξεσζηηθνί ηφθνη 0,00 84,34    

- Σφθνη  νκνινγηαθνχ δαλείνπ  970.026,14 1.029.331,04 

- Λνηπέο Πξνκήζεηεο Σξαπεδψλ 5.009,59 4.228,27 

-Σφθνη εθρψξεζεο ρξεκ/θψλ 

απαηηήζεσλ (factoring) 

0,00 98.069,20 

-Tφθνη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

(Leasing) 
    30.182,40   0,00 

 1.005.218,13 1.131.712,85 

- Πηζησηηθνί ηφθνη -14.930,55 -61.670,60 

- Μεξίζκαηα -765,00 -43,45 

 -15.695,55 -61.714,05 

17. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο (θαηαβιεηένο) πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην 

ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ησλ κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

πξνβιέςεηο θαη δαπάλεο κε αλαγλσξηδφκελεο απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Οη δειψζεηο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε 

ή νη δεκίεο πνπ δειψλνληαη παξακέλνπλ πξνζσξηλά εθθξεκείο έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο 

αξρέο εμεηάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηε Δηαηξείαο θαη 

νξηζηηθνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην 

βαζκφ πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ θνξνινγηθφ ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ 

πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ. 

χκθσλα κε ηηο ειιεληθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θνξνινγηθνχ Νφκνπ 3943/2011 δηακνξθψζεθε ζε 20% γηα ην 2011 θαη 

2012 ελψ κεηά θαη ηε ςήθηζε ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ Νφκνπ 4110/2013, ν ζπληειεζηήο 
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θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ νξίδεηαη ζε 26% γηα ηε ρξήζε 2013 θαη 

κεηά. 

 

Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 – 2010 δελ έρνπλ 

εμεηαζζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ 

ρξήζεσλ απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ εηαηξεία εθηηκά φηη νη πξφζζεηνη θφξνη 

θαη νη πξνζαπμήζεηο πνπ πηζαλφλ θαηαινγηζηνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν δε ζα 

έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, εμαηηίαο ησλ κεγάισλ 

θνξνινγηθψλ δεκηψλ ζηηο ρξήζεηο απηέο 

Απφ ηελ ρξήζε 2011 θαη εληεχζελ, νη Διιεληθέο Α.Δ. θαη νη Δ.Π.Δ. πνπ νη εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά, ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ 

«Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994, 

ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην Νφκηκν 

Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ ειέγρεη ηηο εηήζεηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Καηφπηλ 

νινθιήξσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν εθδίδεη 

ζηελ Δηαηξεία «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» θαη ζηε ζπλέρεηα ν Νφκηκνο 

Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν ηελ ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην 

αξγφηεξν εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία έθγξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ηεο εηαηξείαο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα 

επηιέμεη δείγκα εηαηξεηψλ ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 9% γηα έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο έιεγρνο απηφο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε 

δηάζηεκα φρη αξγφηεξν ησλ δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

«Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

  Δηαηξείαο Δηαηξείαο 

31/12/2012 31/12/2011 

Σξέρσλ Γ.Λ.Π. θφξνο 20% -1.011.306,65 0,00 

Πξνζαξκνγή αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ ζηελ ρξήζε ζπκςεθηζκνχ 
-0,00 -1.030.333,83 

Δ.Σ.Α.Κ. -Φ.Α.Π. - Λνηπά -62.360,73 -62.360,73 

Αλαβαιιφκελε Απαηη./Τπνςη.Απφ 

αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία 
1.571.312,56 0,00 

Αλαβαιιφκελνο-θφξνο  Τπνρξέσζε/Απαίηεζε 478.718,92 299.596,30 

Γηαθνξέο Φνξνινγηθνχ ειέγρνπ 0,00 0,00 

Πξαγκαηηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε 976.364,10 -793.098,26 
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Γηα ηε ρξήζε 2011, ε Δηαηξεία ειέγρζεθε απφ Οξθσηφ Διεγθηή –Λνγηζηή ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν.2238/1994, ν νπνίνο θαη εμέδσζε Έθζεζε 

Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε. 

Γηα ηε ρξήζε 2012, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ 

θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2012.  

Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4110/2013, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο απφ ηε ρξήζε 2013 θαη 

κεηά, απμήζεθε απφ 20% ζε 26%. Ζ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή δελ είρε ηζρχ θαηά ηελ 

εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έρεη επεξεάζεη ηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ 2012. Καηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ ε 

επίδξαζε απφ ηελ πην πάλσ κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή πνπ ςεθίζζεθε απφ ην 

θνηλνβνχιην ζηηο 23.01.2013 ζα ήηαλ κηα αχμεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο θαηά € 0,49 εθαη. 

 

18. Κέξδε αλά κεηνρή 

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

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

δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο.  

  31/12/2012 31/12/2011 

Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο (απφ 

ηηο ζπλερηδφκελεο εθκεηαιιεχζεηο)  1.104.333,85        -293.111,07 

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ 

(ΓΛΠ33) 57.370.000       57.370.000 

Βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή 0,0192 -0,0051 

 

19. Μεξίζκαηα αλά κεηνρή 

Γελ ππάξρνπλ. 
 

20. Δγγπήζεηο- Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Ζ Δηαηξεία έρεη  ππνρξεψζεηο γηα  ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο.  

Δγγπήζεηο 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ΗΑΩ Α.Δ έρεη δψζεη εγγπήζεηο ζε ηξάπεδεο 30,60 εθ. € ππέξ ηεο 

ΗΑΩ GENERAL Α.Δ. 

Γηθαζηηθέο, Γηνηθεηηθέο θαη Γηαηηεηηθέο Γηαδηθαζίεο 

Οη ζεκαληηθφηεξεο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, πεξηγξάθνληαη 

αθνινχζσο: 

Ι. Απαηηήζεηο ηξίησλ από αζηηθή επαγγεικαηηθή επζύλε ηαηξώλ νη νπνίεο 

θαιύπηνληαη από ζπκβάζεηο αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο.  
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Καηά ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηαηξψλ, έρνπλ αζθεζεί αγσγέο απφ αζζελείο θαη 

θιεξνλφκνπο απηψλ, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν απαηηήζεηο, θπξίσο γηα ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο απφ επηθαινχκελα ηαηξηθά ιάζε.  

Σα αηηνχκελα θνλδχιηα ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά 

δηθφγξαθα, αλέξρνληαη ζε εμσπξαγκαηηθά χςε θαη δελ πξφθεηηαη λα επηδηθαζζνχλ απφ ηα 

Διιεληθά Γηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηε κέρξη ζήκεξα λνκνινγία, αιιά ην χςνο ηνπο δελ 

κπνξεί θαη λα ζηαζκηζηεί κε αθξίβεηα. 

Ζ έθβαζε ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πξνβιέπεηαη 

ζεηηθή γηα ηελ Δηαηξεία θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρεη νπζηψδε επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή 

ηεο θαηάζηαζε. Ζ Δηαηξεία δειψλεη φηη αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ επδνθηκήζνπλ 

νξηζκέλεο εθ ησλ πξναλαθεξφκελσλ απαηηήζεσλ, ζα θαιπθζνχλ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο γηα αζηηθή 

επαγγεικαηηθή επζχλε ηφζν ε Δηαηξεία φζν θαη νη ζπλεξγάηεο ηαηξνί. 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο «Αζπίο 

Πξφλνηαο ΑΔΑΕ» θαη ηεο ζέζεο απηήο ζε εθθαζάξηζε, αλαπξνζαξκφζζεθαλ νη 

πξνβιέςεηο ψζηε λα εκπεξηέρνπλ πιένλ ην ζχλνιν ηνπ εθηηκψκελνπ θηλδχλνπ, αλεμάξηεηα 

απφ ην εάλ ε Δηαηξεία ηθαλνπνηεζεί απφ ην πξντφλ εθθαζάξηζεο ηεο ελ ιφγσ αζθαιηζηηθήο 

εηαηξείαο.  

IΙ. Απαηηήζεηο ηξίησλ από αζηηθή επαγγεικαηηθή επζύλε ηαηξώλ νη νπνίεο δελ 

θαιύπηνληαη από ζπκβάζεηο αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010,  ε Γηνίθεζε δελ πξνρψξεζε ζε αλαλέσζε ησλ αζθαιηζηήξησλ 

ζπκβάζεσλ (νη νπνίεο έιεμαλ 20.11.2010), δηφηη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα λα 

ζπλερίζνπλ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ πεξηζηαηηθψλ αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζχλεο, 

απαίηεζαλ πεξαηηέξσ θάιπςε απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ κε απαιιαγή αλά πεξηζηαηηθφ, 

πνζνχ ην νπνίν είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζχλεζεο πνζφ πνπ εθδηθάδνπλ ηα Διιεληθά 

δηθαζηήξηα.  

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκβάλησλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ 

ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ιήμε ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζα 

δηελεξγείηαη πξφβιεςε κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην ζχλνιν ηεο δεκίαο πνπ εθηηκάηαη 

απφ ηελ Δηαηξεία φηη ελδέρεηαη λα πξνθχςεη. 

IIΙ Απαηηήζεηο από εξγαηηθέο δηαθνξέο 

Πιένλ ησλ σο άλσ ππνζέζεσλ, πθίζηαληαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά 

ηεο Δηαηξείαο (εξγαηηθέο δηαθνξέο θιπ.), ε έθβαζε ησλ νπνίσλ δελ αλακέλεηαη φηη ζα έρεη 
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νπζηψδε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. Γηα ηελ αηηία απηή, ε Δηαηξεία έρεη 

ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα θάζε πηζαλφ θίλδπλν. 

πλνιηθά, θαη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πθίζηαληαη αγσγέο ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξείαο γηα 

απνδεκηψζεηο ζπλνιηθνχ αγσγηθνχ αηηήκαηνο πνζνχ πεξίπνπ € 24,67 εθαη. πνπ 

εθθξεκνδηθνχλ. Αλ θαη ε ηειηθή έθβαζε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην, ε Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη κέρξη ηελ 31/12/2012, 

ζσξεπηηθή πξφβιεςε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνζφ πεξίπνπ € 0,474 εθαη. ζε βάξνο 

ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. 

 

21. Μεηνρηθό Κεθάιαην 

 

  

ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΔΣΟΥΧΝ 

ΚΟΙΝΔ 

ΟΝΟΜΑΣΙΚΔ 

ΜΔΣΟΥΔ 

ΤΠΔΡ ΣΟ 

ΑΡΣΙΟ ΤΝΟΛΟ 

1ε ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 57.370.000 17.784.700,00 63.209.821,78 80.994.521,78 

          

ΑΤΞΗΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 0 0,00 0,00 0,00 

ΑΤΞΗΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 0 0,00 0,00 0,00 

31ε ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011 57.370.000 17.784.700,00 63.209.821,78 80.994.521,78 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΔΣΟΥΧΝ 

ΚΟΙΝΔ 

ΟΝΟΜΑΣΙΚΔ 

ΜΔΣΟΥΔ 

ΤΠΔΡ ΣΟ 

ΑΡΣΙΟ 

 

ΤΝΟΛΟ 

1ε ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 57.370.000 17.784.700,00 63.209.821,78 80.994.521,78 

ΑΤΞΗΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 0 0,00 0,00 0,00 

ΑΚΤΡΧΔΙ ΙΓΙΧΝ 

ΜΔΣΟΥΧΝ 0 0,00 0,00 0,00 

31ε ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 57.370.000 17.784.700,00 63.209.821,78 80.994.521,78 

 

22. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

  Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Δγγπήζεηο  31/12/2012 31/12/2011 

Γ.Δ.Ζ. 36.305,00 36.305,00 

ΔΤΓΑΠ 249,63 249,63 

ΑΔΡΗΩΝ 26,41 26,41 

ΚΣΗΡΗΩΝ 16.875,05           16.495,05 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 498,00 2.610,00 

ΤΝΟΛΟ 53.954,09 55.686,09 

Όιεο νη αλσηέξσ δνζκέλεο εγγπήζεηο, είηε ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο 

αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη επηζηξέθνληαη κε ηελ ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ 
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πνπ ηηο θαζνξίδνπλ. Ζ είζπξαμή ηνπο αλακέλεηαη λα γίλεη ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ 

ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

23. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

  Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  31/12/2012 31/12/2011 

ΛΖΦΘΔΗΔ ΔΓΓΤΖΔΗ 

ΔΝΟΗΚΗΩΝ 18.263,91 18.263,91 

ΤΝΟΛΟ 18.263,91 18.263,91 

 

24. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο 

 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο αθνξνχλ ζε ινγηζκέλεο πξνβιέςεηο ηεο Δηαηξείαο 

πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο.  Πεξηιακβάλνπλ, θπξίσο, πξνβιέςεηο γηα εθθξεκνδηθίεο θαη 

πξνβιέςεηο γηα δεδνπιεπκέλεο ακνηβέο γηαηξψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, νη νπνίεο ζα 

απνδνζνχλ κεηά ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία.   

 

 Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 31/12/2012 31/12/2011 

Πξφβιεςε γηα εθθξεκνδηθίεο 473.663,24 264.463,24 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο 

πξνβιέςεηο 
565.964,60 938.108,50 

ΤΝΟΛΟ 1.039.627,84 1.202.571,74 

 

 

 

 

25. Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

  

  Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  31/12/2012 31/12/2011 

Έθηαθηα & αλφξγαλα έμνδα 6.828,43 7.202,00 

Έθηαθηεο Εεκίεο 194,84 9.408,29 

Φφξνη-Σέιε παξειζνπζψλ 

ρξήζεσλ 
88.038,10 216.385,53 

Δθπηψζεηο-Πεξηθνπέο θαη 

ινηπά έμνδα πειαηψλ-

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

995.617,15 508.979,81 

Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο 

θηλδχλνπο 
229.200,00 13.500,00 

ΤΝΟΛΟ 1.319.878,52 755.475,63 



Page 48 of 50 

 

 

Οη πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο, πνπ εκθαλίδνληαη παξαπάλσ, αθνξνχλ 

δηθαζηηθέο απαηηήζεηο αζζελψλ θαη θιεξνλφκσλ ηνπο θαζψο θαη ινηπέο δηθαζηηθέο 

απαηηήζεηο. 

Οη θφξνη θαη ηα ηέιε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ αθνξνχλ θχξηα ζηνλ δηαθαλνληζκφ (pro rata) 

ηνπ Φ.Π.Α. θνηλψλ εηζξνψλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο κεηαμχ ησλ 

αθνξνιφγεησλ θαη θνξνινγεκέλσλ εζφδσλ θαη ε νπνία βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα 

Φ.Π.Α. δελ επηηξέπεηαη λα ζπκςεθηζηεί. 

26. Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο – Λνηπά απνζεκαηηθά 

 

 

        

31/12/2012 

      

31/12/2011 

Οηθφπεδα 400.043,99 2.556.043,99 

Κηίξηα 766.178,91 4.895.429,15 

ύλνιν απνζεκαηηθώλ εύινγεο αμίαο 1.166.222,90 7.451.473,14 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 459.514,70 459.514,70 

ύλνιν ινηπώλ απνζεκαηηθώλ      459.514,70 459.514,70 

 

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

εκθαλίδεηαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31/12/2012, έρεη ζπκπεξηιεθζεί 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε κε εθηηκψκελν κειινληηθφ ζπληειεζηή 20% ιφγσ 

ηεο καθξνπξφζεζκεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ησλ αθηλήησλ ηεο, κεηψλνληαο απεπζείαο ηα 

Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο. 

Σα νηθφπεδα θαη ηα θξίξηα ηεο Δηαηξείαο εθηηκήζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά θαηά ηελ 

πεξίνδν αλαθνξάο απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Ζ εθηίκεζε (αλαπξνζαξκνγή) βαζίζζεθε 

ζηηο αγνξαίεο αμίεο ησλ αθηλήησλ θαη έδεημε φηη ε αμία απηψλ έρεη απνκεησζεί. Ζ δεκία 

απνκείσζεο (κεησκέλε θαηά ην πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο) πνζνχ 

€6.285.250,24 ηεο Δηαηξείαο, κείσζε απ’ επζείαο ηα ζρεκαηηζκέλα γηα ηελ ίδηα αηηία 

απνζεκαηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

27. Τπνρξεώζεηο από ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

Αθνξά ηελ κίζζσζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ηαηξηθφ κεράλεκα) κε κεηαβίβαζε ησλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ σθειεηψλ γηα πεξίπνπ δχν έηε θαη κε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ηεο 

θπξηφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ κεραλήκαηνο κεηά ηελ πάξνδν απηψλ. 

Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ, θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο θαη ην 

αληίζηνηρν πνζφ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν ησλ 

κηζζσκάησλ θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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πεξηφδνπ κίζζσζεο θαη αληηπξνζσπεχεη έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ επηβάξπλζεο πάλσ ζην 

εθάζηνηε ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. 

 

 

Αλάιπζε ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

Διάρηζηα κηζζώκαηα από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 31/12/2012 31/12/2011 

Μέρξη 1 έηνο 246.972,00 0,00 

Απφ 1 έηνο κέρξη 5 έηε 41.162,00 0,00 

ύλνιν 288.134,00 0,00 

Μείνλ: κειινληηθέο ρξεκαηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 21.980,22 0,00 

Σξέρνπζα αμία ππνρξεώζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο 266.153,78 0,00 

 

28. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2011, ηεο 

Δηαηξείαο είλαη:  

 

31/12/2012 31/12/2011 

Μηζζσηνί 509 530 

Ζκεξνκίζζηνη 0 0 

ύλνιν πξνζσπηθνύ 509 530 

 

29. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

 Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4110/2013, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο απφ ηε ρξήζε 

2013 θαη κεηά, απμήζεθε απφ 20% ζε 26%. Ζ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή δελ είρε 

ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

έρεη επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2012.  

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.4038/2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4132/2013 θαη ηεο ππ’ αξίζκ. 

Κ.Τ.Α. 9425/2013, ην ππφινηπν ησλ απαηηήζεσλ πξν Φ.Π.Α. κέρξη 31/12/2011 απφ 

ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία πνπ πιένλ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζα εμνθιεζεί 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ κεηά ηνλ ππνινγηζκφ έθπησζεο 8% επ’ απηψλ.  

 Ζ Δηαηξεία κε δηαξθή ζηφρν ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πγείαο, 

πηζηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην δηεζλέο Πξφηππν ISO 9001:2008 γηα ηα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη. Σα Πηζηνπνηεηηθά απνλεκήζεθαλ θαηφπηλ 

επηζεψξεζεο απφ ηνλ έγθξηην θαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

TUV Hellas (ζπγαηξηθή ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο TUV Nord ηεο Γεξκαλίαο). 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο πηζηνπνίεζεο, επηζεσξήζεθε ην ζχλνιν ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ ηεο Κιηληθήο, επβεβαηψλνληαο γηα κία αθφκα θνξά ην πςειφ 

επίπεδν παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 

 
Υνιαξγφο, 22 Mαξηίνπ 2013 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..  Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΣΡΟΜΠΟΤΚΖ ΗΩΑΝΝΖ  ΜΠΗΚΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 
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