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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

" ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε." 

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  

1/1 - 31/12/2013 

 

Προς την  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 
 
Κύριοι μέτοχοι, 

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

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

των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), είναι καταχωρημένες στο βιβλίο 

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

135 του K.N. 2190/1920. 

 
Επισκόπηση 

Η διαχειριστική χρήση για το 2013  χαρακτηρίζεται από τις συνεχιζόμενες δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες της Ελληνικής Οικονομίας  που έχουν ως αποτέλεσμα την 

επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και την μείωση της αγοραστικής δύναμης 

των πελατών. 

Επίσης η εφαρμοζόμενη πολιτική στο χώρο της υγείας  από την πλευρά του δημοσίου 

μέσω του κύριου δημόσιου Ασφαλιστικού φορέα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δημιούργησε ένα νέο  

ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον το οποίο με τη σειρά του επηρέασε και την ζήτηση των 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας ειδικότερα για τις κλινικές που διατηρούν συμβάσεις με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

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

σειρά επιλογών  έχοντας ως  πρωταρχική της μέριμνα την  περιφρούρηση του υπέρτατου 

αγαθού της υγείας με τη μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση επιδεικνύοντας 

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

 

Για το λόγο αυτό αποφάσισε καταρχήν την συνέχιση της συνεργασίας  με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και κατά δεύτερον την προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε 

χαμηλότερες τιμές. 

Ήδη, στα πλαίσια της παραπάνω πολιτικής η εταιρία προέβει  σε μείωση των τιμών, σε 

επιλεγμένες υπηρεσίες εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, με σκοπό την διατήρηση 

και περαιτέρω αύξηση της πελατειακής βάσης ενώ παράλληλα έγινε μια προσπάθεια 

μείωσης και εξορθολογισμού των λειτουργικών δαπανών διατηρώντας παράλληλα την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 
Εξέλιξη και επιδόσεις χρήσης 2013 

Η ψήφιση του Νόμου 4172/23.7.2013, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε και επιβλήθηκαν 

περικοπές (rebate και clawback) επί των υποβληθέντων λογαριασμών των Ιδιωτικών 

Κλινικών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 01/01/2013, είχαν 

ως αποτέλεσμα την μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της χρήσεως και την 

απόκλισή τους από τα αρχικώς προϋπολογισθέντα παρά την αύξηση των εισαγωγών 

ασθενών.  

Η Διοίκηση της εταιρείας επανακαθόρισε τις στρατηγικές της και ταυτόχρονα προσέφυγε 

άμεσα κατά των υπουργικών αποφάσεων που σχετίζονται με το rebate και clawback και 
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προσέβαλε την Νομοθετική Διάταξη στο Σ.τ.Ε. Αναμένοντας τις οριστικές αποφάσεις 

των Δικαστηρίων, δεν αποδεχόμαστε σε καμιά περίπτωση τα προσωρινά καταλογισθέντα 

μέχρι σήμερα ποσά από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα προσφύγουμε σε οποιαδήποτε άλλη 

απόφαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή άλλης υπουργικής απόφασης αναφορικά με το θέμα αυτό. 

Επειδή το rebate και clawback είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τον ετήσιο προϋπολογισμό 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με τις ετήσιες υποβολές αλλά και με τον οριστικό έλεγχο όλων των 

Κλινικών αλλά και των άλλων παρόχων υπηρεσιών Υγείας του Ιδιωτικού τομέα, δεν 

είναι δυνατό σε καμιά περίπτωση να υπολογιστεί ακριβώς η επίπτωση επί των 

αποτελεσμάτων λόγω της επιβολής του rebate και clawback.    

Παρά ταύτα για λόγους ορθής λογιστικής απεικόνισης, λαμβάνοντας τα μέχρι σήμερα 

στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν μας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η εταιρία προέβη σε 

τεκμηριωμένες εκτιμήσεις  και  ενέγραψε ανάλογες προβλέψεις σε βάρος των 

αποτελεσμάτων της που ανήλθαν σε ποσοστό 39,85% επί των υποβληθέντων 

λογαριασμών.  

 

Στο σημείο αυτό για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης των μετόχων, κρίνουμε σκόπιμο 

να παραθέσουμε συνοπτικά την κατάσταση των συνολικών Εσόδων της Εταιρείας όπως 

θα διαμορφώνονταν πριν και μετά τις προβλέψεις για rebate και clawback.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Μετά 

Rebate & 

Clawback 

2013 

Προ 

Rebate & 

Clawback 

2013 

Δημοσιευμένα 

2012 

Κύκλος εργασιών  7.829.191,24 10.206.352,60 10.379.175,72 

Μικτά κέρδη / (ζημιές) -5.158.383,88 -2.781.222,52 -2.698.136,70 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (EBITDA) -2.806.318,41 -429.157,05 -747.172,25 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITD) -5.111.142,14 -2.733.980,78 -3.119.911,67 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -7.068.679,85 -4.691.518,49 -5.828.246,98 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -6.836.021,75 -5.076.922,34 -7.359.962,17 

 

Όπως φαίνεται τα παραπάνω βασικά οικονομικά μεγέθη και ιδίως του κύκλου εργασιών 

και της κερδοφορίας της εταιρίας, έχουν επηρεαστεί καθοριστικά από την επιβάρυνση 

της αναγκαστικής εφαρμογής του Νόμου για rebate και clawback. Είναι εμφανές ότι τα 

αποτελέσματα της εταιρίας θα ήταν τελείως διαφορετικά και μάλιστα πολύ υψηλότερα 

σε σχέση με αυτά της προηγούμενης περιόδου αν δεν υπήρχε η αιτία αυτή.  

 

Δαπάνες Εταιρίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρίας  ανήλθαν το 2013 σε € 

678,05 χιλ., έναντι € 670,10 χιλ. αντίστοιχα για το 2012 παρουσιάζοντας μια πολύ μικρή 

αύξηση  σε σχέση με το 2012 λόγω της περαιτέρω εξοικονόμησης δαπανών διοίκησης 

και κόστους μισθοδοσίας παρά την σημαντική αύξηση των εισαγωγών ασθενών και των 

περιστατικών εξυπηρέτησης εξωτερικών ασθενών. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά το 2013 και 

έφθασαν σε € 1,96 εκατ. από € 2,71 εκατ. κατά το 2012 γεγονός που οφείλεται  στην 

αποπληρωμή μέρους του δανεισμού ύψους € 1,22 εκατ. και σε μείωση του επιτοκίου 

Euribor και του περιθωρίου (spread) στο δάνειο της εταιρείας. 
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Δάνεια - Ταμειακά Διαθέσιμα 

Ο συνολικός δανεισμός της εταιρίας  ανήλθε σε € 47,54 εκατ. στις 31/12/2013 έναντι € 

48,76 € εκατ. στις 31/12/2012 παρουσιάζοντας μείωση λόγω αποπληρωμής ποσού € 1,22 

εκατ. 

 Τα «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» της εταιρίας  στις 31/12/2013 διαμορφώθηκαν 

σε € 0,48 εκατ. έναντι € 2,68 εκατ. στις 31/12/2012.  

Προσωπικό 

Το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό της εταιρίας ανήρχετο στις 31/12/2013 σε 218 

άτομα έναντι 203 ατόμων στις 31/12/2012 

Η μεταβολή αυτή θεωρείται απόλυτα λογική και αντικατοπτρίζει τις ανάγκες για 

επιπλέον προσωπικό που δημιουργήθηκαν λόγω της σημαντική αύξηση των 

περιστατικών εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών. 

 

Σημαντικά γεγονότα κατά το 2013 

1. Εντός της χρήσης του 2013 κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των ομολογιούχων 

δανειστών, η εταιρεία προχώρησε σε τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 

αποπληρωμής του υφιστάμενου Ομολογιακού Δανείου της, μεταθέτοντας και 

επιμερίζοντας ισόποσα τις επόμενες δύο εξαμηνιαίες δόσεις που έληγαν την 31/7/2013 

και την 31/1/2014, ισόποσα στις εναπομείνασες μέχρι τη λήξη των δανείων δόσεις. 

2. Τον Ιούνιο 2013 η Εταιρία προχώρησε σε σύμβαση συνεργασίας με την ιδιωτική 

ασφαλιστική εταιρία ING, και το Δεκέμβριο προχώρησε σε επέκταση της συνεργασίας 

της στο τομέα των υπηρεσιών υγείας με την ένταξη της στο Δίκτυο Υγείας της Εθνικής 

Ασφαλιστικής  ως συμβεβλημένη Κλινική με στόχο να προσελκύσει περισσότερους 

ιδιώτες πελάτες ασφαλισμένους που θα αποτελέσουν μελλοντικά σημαντικό μερίδιο της 

αγοράς. 

3.  Μετά την ψήφιση του Ν.4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής από τη χρήση 2013 

και μετά, αυξήθηκε από 20% σε 26%. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία, την 31/12/2013, 

προσάρμοσαν τις αναβαλλόμενες  φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις από 20% σε 

26%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αποτελεσμάτων και των Ιδίων 

Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά € 145.382,22. 

4. Η ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε  με διαρκή στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

υγείας, πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για τα 

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας που η εταιρία ανέπτυξε και εφαρμόζει καθώς επίσης 

πιστοποιήθηκε και κατά HACCP που αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων. 

Τα Πιστοποιητικά απονεμήθηκαν κατόπιν επιθεωρήσεων από τον έγκριτο και διεθνώς 

αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas  και της TUV Nord της Γερμανίας. 

Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων πιστοποίησης, επιθεωρήθηκε το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της  εταιρεία, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο 

παρεχομένων υπηρεσιών. 

Επίσης η «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» πιστοποιήθηκε από τον διεθνή Οργανισμό 

Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International με έδρα τη Γερμανία, για το 

υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδομές της μετά 

από επιθεωρήσεις τις οποίες διενήργησε ομάδα διεθνών επιθεωρητών του Οργανισμού. 

5. Εντός της χρήσης 2013, η εταιρία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για την 

χρήση του 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 του 

Ν.2238/1994, ο οποίος και εξέδωσε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς 

επιφύλαξη. Σημειώνεται ότι για να θεωρηθεί η χρήση 2012 περαιωμένη πρέπει να 

ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 ΠΟΛ.1159/2011. 

6. Οι εταιρίες του Ομίλου ΙΑΣΩ, συμπεριλαμβανομένης της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, από 

κοινού με άλλες εταιρίες του κλάδου, αποφάσισαν να προσβάλλουν τις διατάξεις της 

εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης του Νόμου 4172/2013 περί Rebate και Clawback, 
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μέσω υποβολής αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η αίτηση, 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των νομικών, αναμένεται να ευοδωθεί δεδομένου ότι πολλές 

από τις διατάξεις  είναι αντίθετες με διατάξεις του Συντάγματος (αντισυνταγματικές) και 

παραβιάζουν βασικές αρχές της οικονομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου. 

Σημειώνεται ότι η Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση των ακραίων ορίων 

της διακριτικής ευχέρειας της Διοικήσεως και το αποτέλεσμα της αίτησης ακυρώσεως 

εναντίον της, αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2014. Πιο συγκεκριμένα: 

• Την 8.11.2013 κατατέθηκε ενώπιον του Σ.τ.Ε. από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε, 

κοινή με τις λοιπές εταιρίες του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (Σ.Ε.Κ.) αίτηση για την 

ακύρωση της Υπουργικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό, την διαδικασία και τον 

τρόπο απόδοσης του ποσού (Rebate) του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 

167/23.7.2013). Η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης προσδιορίσθηκε για τις 16/9/2014. 

 Την 14.11.2013 κατατέθηκε ενώπιον του Σ.τ.Ε. από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε,   

κοινή με τις λοιπές εταιρείες του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (Σ.Ε.Κ.), αίτηση για 

την ακύρωση α) της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αριθμό 593/29.8.2013 

«Διευκρινήσεις και οδηγίες για την Εφαρμογή των ΚΕΝ σύμφωνα με τον Ενιαίο 

Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)» και β) της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

με αριθμό 604/2.9.2013 «Κατάργηση Παραρτήματος Σύμβασης Παροχής 

Νοσοκομειακής Περίθαλψης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Ιδιωτικών Κλινικών. Η 

συζήτηση της αίτησης δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.  

• Την 27.12.2013 κατατέθηκε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών από την εταιρία, προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. 3910/29.10.2013 πράξης του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναφορικά με τον καταλογισμό του Rebate Α΄ Εξαμήνου.  

• Την 13.01.2014 κατατέθηκε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε, προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. 

26673/12.11.2013 πράξης Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναφορικά με τον καταλογισμό του 

(clawback) Α΄ Εξαμήνου.  

Επίσης, η Εταιρεία δεν αποδέχεται τα ποσά του Rebate και του Clawback για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και την προχειρότητα υπολογισμού τους για 

το Α’ Εξάμηνο του 2013. Σημειώνεται ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει προβεί σε κανέναν 

ποσοτικό προσδιορισμό σε σχέση με το Β’ Εξάμηνο του 2013, εξάλλου η εταιρεία 

θεωρεί ότι ενόψει, μεταξύ άλλων, του προσωρινού χαρακτήρα του προσδιορισμού, τα 

ποσά αυτά όχι μόνο δεν διευκολύνουν την κατανόηση του σχετικού ζητήματος από το 

επενδυτικό κοινό, αλλά επιπλέον μπορεί να είναι και παραπλανητικά. Παρόλα αυτά, η 

Εταιρεία προχώρησε σε σχηματισμό προβλέψεων για Rebate & Clawback αθροιστικά με 

ποσοστό 39,85% (υπολογιζόμενο βάσει του ποσού υπέρβασης του προϋπολογισμού του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οποίες και τελικά επιβάρυναν τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα και 

τα Ίδια Κεφάλαια της. 

 

Προοπτικές – Εξέλιξη δραστηριοτήτων για το 2014 

Η χρήση 2014 καταγράφει επιδόσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια 

ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, εξαιτίας των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 

της κρίσης με αποτέλεσμα τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, την 

αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω της αύξησης της άμεσης και έμμεσης 

φορολογίας,  σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στην χρηματοδότηση καταναλωτών 

και επιχειρήσεων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις επιπτώσεις από την 

αναδιάρθρωση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και τα έντονα προβλήματα 

ρευστότητας των δημοσίων ασφαλιστικών φορέων και του ενοποιημένου φορέα αυτών. 

Αν και κάθε απόπειρα διαμόρφωσης πρόβλεψης ή εκτίμησης είναι παρακινδυνευμένη, 

θεωρούμε ότι στο ίδιο περιβάλλον με το 2013 θα κινηθεί και το 2014. Σύμφωνα με τις 

τρέχουσες εκτιμήσεις, η Ελληνική Οικονομία θα συνεχίσει να παρουσιάζει 
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χαρακτηριστικά ύφεσης  καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας ο ρυθμός ανάπτυξης της θα είναι μηδενικός, ενώ η ανεργία αναμένεται να 

φτάσει κοντά στο 28% 

 

Η υπάρχουσα συναφθείσα σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει ισχύ μέχρι 31/12/2014. 

Παρόλα αυτά η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προτίθεται μέχρι τις 30/04/2014 να 

ολοκληρώσει την διαδικασία κατηγοριοποίησης των Κλινικών, να εκπονήσει νέο 

πρόγραμμα κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να 

καθιερώσει από 01/05/2014 κλειστό ετήσιο προϋπολογισμό για κάθε πάροχο χωριστά. 

Με την μεθοδολογία αυτή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα εξασφαλίσει στους παρόχους Υγείας 

δεδομένο ποσό προϋπολογισμού, σαφές και δεσμευτικό πρόγραμμα τακτικών πληρωμών 

και ουσιαστικά rebate και clawback θα επιβάλλεται με υπαιτιότητα του κάθε παρόχου. 

Αν οι δεσμεύσεις-εξαγγελίες αυτές υλοποιηθούν, τότε δεν θα υπάρξει ανάγκη για 

επιβολή rebate και clawback για το 2014 και μετέπειτα. 

Οι συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών Εταιρειών και ιδιωτικών κλινικών για 

τους ασφαλισμένους του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προβλέπουν την αποζημίωση κάθε περιστατικού 

στο ποσό που υπολείπεται της αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η επιβολή του rebate και 

clawback είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ ιδιωτικών κλινικών και 

ασφαλιστικών εταιρειών προκειμένου μέρος ή το σύνολο της περικοπής να καλυφθεί από 

τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα συζητήσεις ορισμένες 

ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αποδεχθεί εν γένει την ευθύνη για κάλυψη σημαντικού 

μέρους αυτής. Μετά την οριστικοποίηση του rebate και clawback από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

δεδομένου ότι οι γνωστοποιήσεις για το Α’ Εξάμηνο του 2013 είναι προσωρινού 

χαρακτήρα, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις των κλινικών με την ένωση 

ασφαλιστικών εταιρειών για την διευθέτηση του ζητήματος συνολικά. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε το έντονο ενδιαφέρον της Διοίκησης για 

την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, καθώς με τον τρόπο αυτό μπορεί να διευρυνθεί 

σημαντικά η πελατειακή βάση της εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

έχει εξασφαλίσει την πιστοποίηση των νοσηλευτικών της μονάδων βάσει του 

συστήματος ποιότητας TEMOS που αποτελεί το πρώτο από τα βήματα αξιόπιστης 

εισόδου και παραμονής στο χώρο αυτό. 

Η διοίκηση της Εταιρείας για το 2014 και τα επόμενα έτη διατηρεί συγκρατημένη 

αισιοδοξία. Παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία, πιστεύουμε ότι στο νέο έτος θα 

αυξήσουμε τις εισαγωγές  ασθενών και τα περιστατικά  εξυπηρέτησης των εξωτερικών 

ασθενών με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της 

εταιρείας. 

Η προσήλωση στις αξίες μας και οι καλά εδραιωμένες δυνάμεις μας με κυριότερες την 

εμπιστοσύνη των πελατών, την αφοσίωση των συνεργατών ιατρών και του προσωπικού, 

μας επιτρέπουν να πιστεύουμε στην επίτευξη των μακρόπνοων ποσοτικών και ποιοτικών 

μας στόχων. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το  2014 

Η πολιτική της εταιρίας  είναι να παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες και τις εξελίξεις 

τόσο στο χώρο της Ελληνικής επικράτειας όσο και διεθνώς. Στόχος είναι να 

αποφευχθούν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν, παρόλα 

αυτά όμως η εταιρία μπορεί να επηρεασθεί κατά το  2014 από τα εξής: 

 

Α. Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου (Counterparty risk) 

Οι αντισυμβαλλόμενοι της Εταιρίας είναι κυρίως ασφαλιστικά ταμεία αλλά και ιδιώτες 

και ασφαλιστικές εταιρείες. Η Εταιρία παρέχει ιατρικές υπηρεσίες από τις αρχές του 

2012 κυρίως σε ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
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(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) συνεπώς, πιθανός κίνδυνος  βασικού αντισυμβαλλόμενου αφορά 

ιδιαιτέρως αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. Θα πρέπει να 

επισημανθεί όσον αφορά τις απαιτήσεις μέχρι 31/09/2011 από τα Ασφαλιστικά Ταμεία 

που πλέον έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναμένεται να εισπραχθούν μετά τον 

υπολογισμό έκπτωσης 8% επ’ αυτών εντός του 2014. Η εταιρία εκτιμά ότι δεν υπάρχει 

ενδεχόμενο μη εξυπηρέτησης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς φέρουν την εγγύηση 

του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο η αβεβαιότητα που εντοπίζεται από την εταιρία, 

αφορά το χρόνο αποπληρωμής και την ενδεχόμενη επιβολή μονομερών περικοπών στην  

απόδοση νοσηλείων από τον εκάστοτε Ασφαλιστικό φορέα.  

Οι εταιρίες του Ομίλου ΙΑΣΩ, συμπεριλαμβανομένης της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, από 

κοινού με άλλες εταιρίες του κλάδου, αποφάσισαν να προσβάλλουν τις διατάξεις της 

εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης του Νόμου 4172/2013 περί Rebate και Clawback, 

μέσω υποβολής αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η αίτηση, 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των νομικών, αναμένεται να ευοδωθεί δεδομένου ότι πολλές 

από τις διατάξεις  είναι αντίθετες με διατάξεις του Συντάγματος (αντισυνταγματικές) και 

και παραβιάζουν βασικές αρχές της οικονομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου.  

Στις οικονομικές καταστάσεις τα ποσά των προβλέψεων για rebate και clawback θα 

πρέπει να εγγράφονται εφόσον βασίζονται σε στοιχεία τεκμηριωμένα και υπολογίσιμα 

βάσει μεθοδολογίας ή εκτίμησης που θα προσεγγίζει χωρίς σοβαρές αποκλίσεις τα ποσά 

που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές 

Εταιρίες των υποβληθέντων λογαριασμών. 

Από τις δύο υπουργικές αποφάσεις για το μηχανισμό αυτόματων επιστροφών (claw 

back), την αρχική και την επόμενη που εξέδωσε σε αντικατάσταση της πρώτης 

(14025/23-7-2013, Φ.Ε.Κ. Β’ 1789) προκύπτει ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: α) ποσό 520 εκατ. ευρώ για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές (ΚΑΕ 

0673.01) και β) ποσό 370 εκατ. ευρώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπεία 

(ΚΑΕ 0671.01). Αθροιστικά γνωρίζουμε ότι το ποσό των 890 εκατ. ευρώ είναι ποσό που 

δεν μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Παρότι υπάρχει σε εκκρεμότητα δικαιολογημένο 

αίτημα για επαύξηση του ποσού του κωδικού των ιδιωτικών κλινικών κατά 34 περίπου 

εκατ. ευρώ, παρότι υπάρχουν δεκάδες υποσχέσεις από την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Υγείας δεν συνεκτιμάται στον ακόλουθο υπολογισμό. Ο προϋπολογισμός 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των παραπάνω κωδικών είναι μέχρι σήμερα 890 εκατ. ευρώ. 

Επίσης γνωρίζουμε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι τα ποσά των υποβολών των παρόχων για το 

2013 ήταν αντίστοιχα των παραπάνω κατηγοριών 876,7 εκ. ευρώ και 603 εκατ. ευρώ. Τα 

ποσά αυτά μπορεί να επιβεβαιώσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι αφορούν συνολικά τις ηλεκτρονικές 

υποβολές 2013, ήτοι αθροιστικά ανέρχονται στο ποσό των 1.479,7 εκ. ευρώ. Το ποσό 

αυτό θα απομειωθεί κατά κάποιο μικρό ποσό με τα πιστωτικά σημειώματα που υπέβαλαν 

πάροχοι και θα προσαυξηθεί ομοίως κατά μικρό ποσό με τιμολόγια που υπέβαλαν άλλοι 

εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής με εξώδικες επιστολές. Εξαιτίας αυτών των 

παραγόντων το Rebate διαφοροποιείται και για το Α’ εξάμηνο του 2013. Σε κάθε 

περίπτωση θα υπολογιστεί εκ νέου και σε ετήσια βάση σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη 

ενημέρωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

Από τα παραπάνω στοιχεία, το σύνολο των υποβολών προς τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. όλων των 

ιδιωτικών παρόχων υπερέβησαν αθροιστικά κατά € 589,70 εκατ. τον προϋπολογισμό του 

Ε.Ο.Π.Π.Υ. με αποτέλεσμα τα ποσά των προβλέψεων για Rebate & Clawback να 

υπολογιστούν αθροιστικά με ποσοστό 39,85%, τα οποία και τελικά επιβάρυναν τον 

κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας. 

Τα στοιχεία των υποβολών δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως και εγγράφως από τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχει συμβληθεί η εταιρία, παρά τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, δεν πιθανολογείται περίπτωση μη εξυπηρέτησης.  
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Όσον αφορά τους ιδιώτες, ο εκτιμώμενος κίνδυνος μη εξυπηρέτησης είναι πολύ μικρός 

λόγω του πλήθους και της διασποράς τους αλλά και της εκπτωτικής πολιτικής που 

εφαρμόζει η εταιρία. Σε κάθε περίπτωση, οι διευκολύνσεις με συναλλαγματικές και 

μεταχρονολογημένες επιταγές είναι περιορισμένες και αφορούν περισσότερο τους 

ασφαλισμένους ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.  

 

Β. Ζήτηση Υπηρεσιών  
Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν η ζήτηση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 

έχει επιδείξει σχετικά μικρή ελαστικότητα, οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 

αλλαγές, η αστάθεια και οι διακυμάνσεις, στην Ελλάδα, Ευρώπη ή/και διεθνώς, 

ενδέχεται τελικά να διαταράξουν τη ζήτηση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.  

Κατά συνέπεια, η είσοδος της Ελληνικής οικονομίας σε περίοδο ύφεσης, η εφαρμογή του 

σχεδίου της Ελλάδας για τον περιορισμό του δημοσιονομικού της ελλείμματος με τις 

περικοπές που αυτό περιλαμβάνει στους μισθούς των εργαζομένων, οι αλλαγές στη 

φορολογία και το γενικό κλίμα αβεβαιότητας στην ελληνική κοινωνία, έχουν επηρεάσει 

αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημα και την ψυχολογία των καταναλωτών και φυσικό είναι 

να επηρεάσουν δυσμενώς τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας.  

Επίσης σοβαρή επίδραση από την οικονομική κρίση έχουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρίες, που θα επηρεάσουν τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας. 

 

Γ. Κίνδυνος Πληθωρισμού – Επιτοκίων.  
Επιδίωξη της εταιρείας είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του 

κόστους δανεισμού και των τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που 

δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές στα επιτόκια. Η εταιρία παρακολουθεί και 

διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική της στρατηγική προβαίνοντας σε 

συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική της  

εταιρίας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις 

χρηματοδοτικές της ανάγκες. 

Όλες οι υφιστάμενες συμβάσεις της εταιρίας είναι σε ευρώ και βασίζονται σε 

κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor. Τα περιθώρια επιτοκίου για τους ανοιχτούς αλληλόχρεους 

λογαριασμούς αναθεωρούνται περιοδικά.  

Από πλευράς «ανάλυσης ευαισθησίας» μια μείωση των επιτοκίων κατά 1% θα μείωνε, 

για τη χρήση του 2013, τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίας  περίπου κατά το ποσό 

των € 0,5 εκατ. ενώ μια ισοποσοστιαία αύξηση των επιτοκίων θα αύξανε τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίας για τη χρήση του 2013, περίπου κατά το ποσό 

των € 0,5 εκατ.  

 

Δ. Λειτουργικός κίνδυνος.  

Πιθανές αλλαγές νομοθετικού πλαισίου, μπορεί να επηρεάσουν την αναπτυξιακή 

πολιτική της εταιρίας. Επίσης, πιθανή αύξηση των διαθεσίμων κλινών στην ευρύτερη 

περιοχή της Θεσσαλίας καθώς και πιθανή αδυναμία της εταιρίας να συνεχίσει να 

ανταποκρίνεται με επιτυχία στις νέες συνθήκες και να ακολουθήσει τις 

ιατροτεχνολογικές εξελίξεις, θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική 

κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρίας.  

 

Ε. Κίνδυνος Ρευστότητας.   

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 

πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης κινδύνων. Υπό την έννοια αυτή, η Διοίκηση της 

εταιρείας παρακολουθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις χρηματοροές της και τα 

χρηματικά διαθέσιμα. 
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Αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρία, τα οποία 

συνίστανται κυρίως σε καταθέσεις μικρών ποσών σε τράπεζες, σε προθεσμιακές 

καταθέσεις περιορισμένης διάρκειας, οι κίνδυνοι από τα προιόντα αυτά είναι πολύ 

περιορισμένοι. Επίσης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί αλληλόχρεους λογαριασμούς για την 

εξασφάλιση των αναγκαίων εισπράξεων και πληρωμών.  

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας μπορεί να προκύψει πιθανότατα από αδικαιόλογητες 

καθυστερήσεις στην εξόφληση των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτικών 

ασφαλιστικών εταιρειών. Μικρότερης σημασίας κίνδυνος μπορεί να προκύψει από 

αλλαγή της συμπεριφοράς των τραπεζών, κίνδυνος που ξεπεράστηκε τα τελευταία χρόνια 

της κρίσης που ήταν ένας υπαρκτός κίνδυνος γνωστός ως πρόβλημα ρευστότητας των 

τραπεζών. Η ρευστότητα της εταιρίας παρακολουθείται από την Διοίκηση σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

 

Για τη  χρήση 2013 οι απαιτήσεις από Ασφαλιστικά Ταμεία μειώθηκαν λόγω των 

πρόσθετων προβλέψεων επί των υποβολών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσήλια, διαγνωστικές 

εξετάσεις και άλλες υπηρεσίες που προσεφέρθησαν στους ασφαλισμένους του. Οι 

μειώσεις αφορούν την έκδοση αποφάσεων για καθιέρωση μηχανισμών Rebate & 

Clawback (περικοπών) που προϋπολογίστηκαν για το 2013 στο ποσό των € 2.377,16 χιλ. 

Περικοπές που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταλογιστεί από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ. Σε 

κάθε περίπτωση η εταιρεία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, από κοινού με άλλες εταιρίες του 

Ομίλου ΙΑΣΩ αλλά και του κλάδου παροχής υπηρεσιών Υγείας, προέβησαν στις νομικές 

ενέργειες ακύρωσης των ανωτέρω αποφάσεων. Επίσης δημοσιοποιήσαν ότι θα 

προσβάλλουν στην δικαιοσύνη και κάθε άλλη απόφαση που θα εξειδικεύει και θα 

καταλογίζει τα ποσά των περικοπών. 

Σημειώνεται ότι οι Υπουργικές Αποφάσεις εκδόθηκαν καθ’ υπέρβαση συμβατικών όρων 

της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών. 

Υπερβαίνει κάθε όριο της διακριτικής ευχέρειας της Διοικήσεως και το αποτέλεσμα της 

αίτησης ακυρώσεως στο Σ.τ.Ε., αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2014.  

Λόγω της λογιστικής απεικόνισης των προβλέψεων για rebate και clawback, το 

κυκλοφορούν Ενεργητικό υπολείπεται των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά €2,47 

εκατ. Ακόμα και στην περίπτωση που η επιβολή για rebate και clawback κριθεί νόμιμη 

και συνταγματική, η Εταιρεία δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας στην 

περίπτωση που ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η αποφασισθείσα αύξηση Κεφαλαίου μέχρι 

του ποσού των €4.944 χιλ. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του Κεφαλαίου, 

τυχόν προβλήματα ρευστότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν με μετάθεση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ιδιώτες αλλά και μέσω ρυθμίσεων των 

υποχρεώσεων προς  το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η εκτίμηση της 

Διοίκησης της Εταιρείας είναι ότι τουλάχιστον για ένα έτος και ανεξάρτητα από την 

επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κάθε πιθανό πρόβλημα ρευστότητας μπορεί 

να αντιμετωπιστεί ιδίως αν δοθεί προσοχή και έμφαση στην είσπραξη των απαιτήσεων 

της από τους ιδιώτες πελάτες. 

 

Ζ. Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι αυξημένες δανειακές ανάγκες της Εταιρίας και οι συνέπειες αυτών στη 

δραστηριότητά της ή την ικανότητά της να εξυπηρετήσει ή να αναχρηματοδοτήσει τα 

δανειακά κεφάλαια, δύνανται να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της. Επίσης, 

δύναται να οδηγήσουν στην ανάγκη για αναπροσαρμογή του επενδυτικού της πλάνου και 

των στρατηγικών της σχεδίων με αποτέλεσμα να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσμενώς η 
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δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές 

της. 

Με την δημοσίευση του Νόμου 4172/2013 και των σχετικών εγκυκλίων εξιδείκευσης 

των όρων περί καταλογισμού περικοπών (rebate και clawback) για την χρήση του 2013 

ενημερώθηκαν άμεσα οι Διοικήσεις των τραπεζών προκειμένου να γίνουν κοινωνοί του 

προβλήματος και να αντιμετωπιστούν από κοινού οι συνέπειες, δηλαδή να συνεχίσουν 

την ομαλή χρηματοδότηση αλλά και αντιμετώπιση των υφιστάμενων δανείων του 

Κλάδου Υγείας. Ύστερα από έγγραφη πρόσκληση και επίσημη συνάντηση με τους 

επικεφαλείς των αρμόδιων Διευθύνσεων των Τραπεζών και των εκπροσώπων των 

εισηγμένων εταιρειών του Κλάδου Υγείας συμφωνήθηκε να εξετάσουν επωφελεία των 

δύο μερών τις συνέπειες από τις περικοπές αλλά και από την καθυστέρηση αποπληρωμής 

των υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με δεδομένο ότι η επιβολή τόσο υψηλών ποσών 

περικοπών αφορά το 2013 και υπό την αίρεση ότι τελικά θα καταλογιστούν, 

διαμορφώθηκε η εκτίμηση περί μη συνεπειών στο δανεισμό των εταιρειών, αφού η 

περικοπή αυτή όταν και όποτε οριστικοποιηθεί αποτελεί ένα έκτακτο γεγονός.    

Πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων  

Η εταιρεία εφαρμόζει μεθοδολογίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη μέτρηση και 

την παρακολούθηση όλων των κινδύνων που προέρχονται από τα εντός και εκτός 

ισολογισμού στοιχεία, από όλες τις δραστηριότητες, τα συστήματα και τις διαδικασίες 

της εταιρίας καθώς και των εξωγενών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά 

την απρόσκοπτη λειτουργία του και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας. 

Λειτουργικός- Επιχειρηματικός Κίνδυνος 

Η εταιρεία έχει προβεί σε δράσεις αναφορικά με τη διαχείριση του λειτουργικού 

κινδύνου, ειδικότερα: 

Ασφαλιστική Κάλυψη:  

Η εταιρία έχει για κάλυψη τουλάχιστον των κάτωθι κινδύνων: 

Α) Περιουσίας 

Β)  Των οχημάτων  

Γ) Απώλειας κερδών και κάλυψης παγίων δαπανών 

Τα ποσοστά κάλυψης ποικίλουν ανά κατηγορία ασφαλιστικού κινδύνου και 

αντικειμένου, σε πλαίσια τα οποία η Διοίκηση έχει θέσει ως εύλογα και επαρκή. Επίσης, 

η εταιρία έχει υιοθετήσει την πολιτική να ζητά από τους συνεργαζόμενους Ιατρούς να 

προβαίνουν και οι ίδιοι σε ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής αστικής 

ευθύνης. 

Διαχείριση, απαιτήσεων – υποχρεώσεων, μηχανογραφικών συστημάτων 

υποστήριξης. Τηρείται εφεδρική ιστορική βάση δεδομένων ενώ σημαντικοί πόροι έχουν 

διατεθεί στην εγκατάσταση εξοπλισμού και ανάπτυξη συστημάτων για την αποθήκευση 

και ανάκτηση όλων των δεδομένων με στόχο την διασφάλιση των απαιτήσεων της 

εταιρίας αλλά και την επιχειρηματική της  συνέχεια.  Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις 

απαιτήσεις της και ενημερώνει διαρκώς τις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου Οι 

απαιτήσεις της εταιρείας προέρχονται από πωλήσεις σε ιδιώτες πελάτες και ασφαλιστικά 

ταμεία. Οι απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν περιορισμένο βαθμό κινδύνου 

απωλειών. Ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τους ιδιώτες πελάτες 

αλλά και από τα ασφαλιστικά ταμεία εάν ενταθεί περαιτέρω το πρόβλημα της Ελληνικής 

Οικονομίας.  

Εξάρτηση από μεγάλους πελάτες. Οι αντισυμβαλλόμενοι της εταιρείας είναι 

ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιώτες. Όσον αφορά τα ασφαλιστικά 

ταμεία, η εταιρεία εκτιμά ότι υπάρχει περιορισμένο ενδεχόμενο μη εξυπηρέτησης των 

υποχρεώσεων των Ταμείων προς τις μονάδες του καθώς φέρουν την εγγύηση του 

Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο η αβεβαιότητα που εντοπίζεται από την Εταιρία, αφορά 
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το χρόνο αποπληρωμής και την ενδεχόμενη επιβολή μονομερών περικοπών στην  

απόδοση νοσηλείων από τον εκάστοτε Ασφαλιστικό φορέα. Πιθανή αναστολή των 

πληρωμών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή μια πιθανή μείωση του προϋπολογισμού του ή καταγγελία 

της σύμβασης, ενδέχεται να επηρεάσει την ροή των περιστατικών προς την Κλινική, την 

ταμειακή ρευστότητα της εταιρείας και γενικότερα τα έσοδά της. 

Με την δημοσίευση του Νόμου 4152/9.5.2013 προβλέπεται χρόνος 60 ημερολογιακών 

ημερών για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Πλέον του χρονικού 

αυτού διαστήματος επιτρέπεται χωρίς άλλη διαδικασία ο καταλογισμός τόκων 

υπερημερίας. Δεν έχουν υπολογιστεί μέχρι σήμερα τόκοι υπερημερίας αφού εκκρεμούν 

οι υποθέσεις για rebate και clawback. Θα καταλογιστούν όμως αμέσως μετά την 

οριστικοποίηση των παραπάνω ποσών.   Στην εταιρεία υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό 

το οποίο παρακολουθεί προσεκτικά την πορεία των συναλλαγών με τα ασφαλιστικά 

ταμεία. Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχει συμβληθεί η εταιρεία, 

παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, δεν πιθανολογείται περίπτωση μη 

εξυπηρέτησης. Τέλος, όσον αφορά τους ιδιώτες ο εκτιμώμενος κίνδυνος μη 

εξυπηρέτησης είναι πολύ μικρός λόγω του πλήθους και της διασποράς τους.  

Φορολογικοί έλεγχοι Η Εταιρεία προσάρμοσε τις φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις, ώστε την 31/12/2013 να αντικατοπτρίζεται με σαφήνεια η καθαρή της 

θέση. Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές 

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

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

οριστικοποιηθούν. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007 έως και 2013 δεδομένου ότι οι 

χρήσεις είναι ζημιογόνες εκτιμάται ότι δε θα προκύψουν φορολογικές διαφορές και γι’ 

αυτό το λόγο δεν έγινε καμία πρόβλεψη στα αποτελέσματα και ίδια κεφάλαια της 

εταιρείας. 

 

Σημαντικά γεγονότα μετά την 31/12/2013 

Με την από 15/02/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», αποφασίστηκαν τα κάτωθι: α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας 

των μετοχών της Εταιρείας από 0,68 ευρώ σε 1,36 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του 

συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία δύο (2) παλαιές μετοχές για 

κάθε μία (1) νέα μετοχή, β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 

23.249.443,49 ευρώ με σκοπό το συμψηφισμό και απόσβεση ίσου ποσού ζημιών 

παρελθουσών χρήσεων από το λογαριασμό «Κέρδη (Ζημίες) εις νέο», με μείωση της 

ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,36 ευρώ σε 0,45 ευρώ και γ) την αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας έως το ποσό των € 4.944.150,00 με καταβολή 

μετρητών, με την έκδοση 10.987.000 νέων κοινών ενσώματων δεσμευμένων 

ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,45 η κάθε μια και τιμή 

διάθεσης € 0,45 ανά μετοχή, με δημόσια προσφορά και με διατήρηση του δικαιώματος 

προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,4300391105834590 νέες κοινές 

ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.  

 

Κύριοι Μέτοχοι σας εκθέσαμε την πορεία και το δυναμικό της εταιρείας στην χρήση του 

2013 σας παραθέσαμε την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή όπως προβλέπεται από 

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

καταστάσεων υποθέσεων και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

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

καταστάσεων της κρινόμενης χρήσεως. 
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Λάρισα, 28 Μαρτίου 2014 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
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 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος , μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

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

και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

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

εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

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

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

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

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  

Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση 

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

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

την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 

εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων 

που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

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

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.»,  κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2013 

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

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έμφαση Θεμάτων 

 Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 

1) Στη σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων , όπου περιγράφεται το γεγονός  ότι 

το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο του 1/2  του μετοχικού 

κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 47 του Κ.Ν 2190/1920.  

 

2) Στη σημείωση 3.3 των οικονομικών καταστάσεων που γίνεται αναφορά  στο γεγονός 

ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό, των 

αρνητικών λειτουργικών ροών και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη 

διοίκηση για την διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης συνέχισης της 

δραστηριότητας της εταιρείας στο μέλλον. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, 

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

 

 

Αγία Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2014 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Π. Πετρόγιαννης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11991 

 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή, 153 41 

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

1/1/ – 31/12/2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2013 31/12/2012 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

   

Ενσώματα πάγια 6 53.129.038,86 55.361.997,86 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 140.146,00 164.008,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 15, 19 959.820,21 763.911,22 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 23 8.191,92 8.191,92 

  

 

54.237.196,99 56.298.109,00 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

  

  

Αποθέματα 9 531.673,49 573.448,38 

Απαιτήσεις από Πελάτες 10 3.768.513,17 6.705.621,28 

Λοιπές απαιτήσεις 10 1.692.978,95 1.938.207,00 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 478.686,70 2.687.260,53 

  

 

6.471.852,31 11.904.537,19 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

 

60.709.049,30 68.202.646,19 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 

   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  

  

Μετοχικό κεφάλαιο (51.097.678 μτχ χ 0,68 €) 21 34.746.421,04 34.746.421,04 

Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο 21 1.811.138,12 1.811.138,12 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 22 1.033.424,24 1.117.215,39 

Κέρδη (ζημίες) εις νέον 

 

-33.476.117,94 -26.629.080,91 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  

 

4.114.865,46 11.045.693,64 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  

  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  

  

Δάνεια 12 47.540.000,00 46.320.000,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 14 6.110,00 6.110,00 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία 15 103.852,09 68.447,00 

  

 

47.649.962,09 46.394.557,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  

  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 8.944.221,75 8.322.395,55 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 12 0,00 2.440.000,00 

  

 

8.944.221,75 10.762.395,55 

Σύνολο Υποχρεώσεων 

 

56.594.183,84 57.156.952,55 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 

  60.709.049,30 68.202.646,19 

 
Οι Συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/2013 

 

  

Σημεί

ωση 

1/1- 1/1- 

1/10-31/12/2013 1/10-31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Κύκλος εργασιών  5 7.829.191,24 10.379.175,72 334.013,50 2.852.777,90 

Κόστος πωληθέντων 

 

-12.987.575,12 -13.077.312,42 -3.128.095,46 -3.190.292,90 

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 

 

-5.158.383,88 -2.698.136,70 -2.794.081,96 -337.515,00 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 16 990.623,50 632.850,48 424.624,15 486.497,24 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 

-537.036,39 -521.445,26 -179.897,52 -247.618,57 

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

 

-141.018,82 -148.659,13 -35.332,19 -40.819,89 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 17 -265.326,55 -384.521,06 -31.400,04 -112.945,70 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτ/των και αποσβέσεων 

 

-2.806.318,41 -747.172,25 -2.042.367,01 338.145,98 

Αποσβέσεις 6 -2.304.823,73 -2.372.739,42 -573.720,55 -590.547,90 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων  

 

-5.111.142,14 -3.119.911,67 -2.616.087,56 -252.401,92 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 18 2.985,28 945,54 283,02 350,87 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 18 -1.960.522,99 -2.709.280,85 -488.491,34 -643.499,01 

Λοιπά χρηματοιοκονομικά 

αποτελέσματα 

 

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

Κέρδη/ζημίες από συνδεμένες 

επιχειρήσεις 

 

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

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 

 

-7.068.679,85 -5.828.246,98 -3.104.295,88 -895.550,06 

Φόρος Εισοδήματος 19 232.658,10 -1.531.715,19 534.756,96 -1.144.107,72 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 20 -6.836.021,75 -7.359.962,17 -2.569.538,92 -2.039.657,78 

Κατανέμονται σε:  

    

  

Ιδιοκτήτες μητρικής 

 

-6.836.021,75 -7.359.962,17 -2.569.538,92 -2.039.657,78 

Δικαιώματα μειοψηφίας 

 

- - - - 

Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης 

αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 

 

0,00 -1.183.604,00 0,00 -1.183.604,00 

Ζημίες από αναγνώριση 

αναλογιστικών(ζημιών) - κερδών 

 

-14.885,51 -3.917,88 6.319,61 -3.917,88 

Φόρος Εισοδήματος 

 

3.870,23 237.504,38 -1.643,10 237.504,38 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους (Β) 

 

-11.015,28 -950.017,50 4.676,51 -950.017,50 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 

από φόρους (Α)+(Β) 

 

-6.847.037,03 -8.309.979,67 -2.564.862,41 -2.989.675,28 

Κατανέμονται σε: 

    

  

Ιδιοκτήτες μητρικής 

 

-6.847.037,03 -8.309.979,67 -2.564.862,41 -2.989.675,28 

Δικαιώματα μειοψηφίας 

 

- - - - 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά 

μετοχή - βασικά σε €   -0,1338 -0,1440 -0,0503 -0,0399 

 
Οι Συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013 – 31/12/2013 

 

  
1/1- 31/12/2013 1/1- 31/12/2012 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

 

  

Κέρδη Περιόδου -7.068.679,85 -5.828.246,98 

Προσαρμογές στα κέρδη 6.093.816,09 5.712.149,17 

  -974.863,76 -116.097,81 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης 

 

  

Αύξηση/(μείωση) αποθεμάτων 41.774,89 114.016,83 

Αύξηση/(μείωση) απαιτήσεων 802.729,33 4.851.875,56 

Αύξηση/(μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 

0,00 0,00 

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων 
725.698,97 776.453,72 

  1.570.203,19 5.742.346,11 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες  595.339,43 5.626.248,30 

  

 

  

Λειτουργικές  δραστηριότητες 

 

  

Καταβληθέντες τόκοι -1.479.192,47 -2.893.298,33 

Καταβληθείς φόροι εισοδήματος -43.171,81 -40.137,82 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες (Α) 

-927.024,85 2.692.812,15 

  

 

  

Επενδυτικές δραστηριότητες 

 

  

Αγορές ενσώματων και Άυλων παγίων -69.479,73 -82.113,42 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 2.500,00 0,00 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 2.985,28 945,54 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 2.445,47 400,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από Επενδυτικές  δραστηριότητες (Β) 

-61.548,98 -80.767,88 

  

 

  

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

 

  

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 

Δάνεια αναληφθέντα -1.220.000,00 0,00 

Αποπληρωμή δανεισμού 0,00 3.802,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες (Γ) 

-1.220.000,00 3.802,00 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

(Α+Β+Γ) -2.208.573,83 2.615.846,27 

  

 

  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως 2.687.260,53 71.414,26 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως 478.686,70 2.687.260,53 

 
Οι Συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 01/01-31/12/2013 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      

 

Μετοχικό Υπέρ το Αποθεματικά Σωρευμένα Σύνολο 

Κεφάλαιο Άρτιο 

Αναπρο-

σαρμογής Κέρδη / Ζημίες 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 

34.746.421,04 1.811.138,12 2.064.098,59 -19.265.984,44 19.355.673,31 Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Κέρδη (ζημία) χρήσης  0,00 0,00 0,00 -7.359.962,17 -7.359.962,17 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 0,00 -7.359.962,17 -7.359.962,17 

Προβλέψεις απ' ευθείας στην Καθαρή 

Θέση 0,00 0,00 0,00 -3.134,30 -3.134,30 

Αποτίμηση ακινήτων σε εύλογη αξία 0,00 0,00 -946.883,20 0,00 -946.883,20 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

34.746.421,04 1.811.138,12 1.117.215,39 -26.629.080,91 11.045.693,64 Χρήσης (την 31η Δεκεμβρίου 2012) 

      Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 

34.746.421,04 1.811.138,12 1.117.215,39 -26.629.080,91 11.045.693,64 Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Κέρδη (ζημία) χρήσης  0,00 0,00 0,00 -6.836.021,75 -6.836.021,75 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 0,00 -6.836.021,75 -6.836.021,75 

Προβλέψεις απ' ευθείας στην Καθαρή 

Θέση 0,00 0,00 0,00 -11.015,28 -11.015,28 

Αποτίμηση ακινήτων σε εύλογη αξία 0,00 0,00 -83.791,15 0,00 -83.791,15 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

34.746.421,04 1.811.138,12 1.033.424,24 -33.476.117,94 4.114.865,46 Χρήσης (την 31η Δεκεμβρίου 2013) 

 
Οι Συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

1/1-31/12/2013 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ REBATE & CLAWBACK 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώματα πάγια 53.129.038,86 55.361.997,86 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 140.146,00 164.008,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 341.758,26 763.911,22 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8.191,92 8.191,92 

  53.619.135,04 56.298.109,00 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

  

Αποθέματα 531.673,49 573.448,38 

Απαιτήσεις από Πελάτες 6.145.674,53 6.705.621,28 

Λοιπές απαιτήσεις 1.692.978,95 1.938.207,00 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 478.686,70 2.687.260,53 

  8.849.013,67 11.904.537,19 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 62.468.148,71 68.202.646,19 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

  

Μετοχικό κεφάλαιο (51.097.678 μτχ χ 0,68 €) 34.746.421,04 34.746.421,04 

Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο 1.811.138,12 1.811.138,12 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 1.033.424,24 1.117.215,39 

Κέρδη (ζημίες) εις νέον -31.717.018,53 -26.629.080,91 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  5.873.964,87 11.045.693,64 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

  

Δάνεια 47.540.000,00 46.320.000,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.110,00 6.110,00 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

103.852,09 68.447,00 

  47.649.962,09 46.394.557,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 8.944.221,75 8.322.395,55 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 0,00 2.440.000,00 

  8.944.221,75 10.762.395,55 

Σύνολο Υποχρεώσεων 56.594.183,84 57.156.952,55 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 

62.468.148,71 68.202.646,19 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/2013 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ REBATE & CLAWBACK 

  

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

31/12/2013 

1/10-

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Κύκλος εργασιών  10.206.352,60 10.379.175,72 2.711.174,86 2.852.777,90 

Κόστος πωληθέντων -12.987.575,12 -13.077.312,42 -3.128.095,46 -3.190.292,90 

Μικτά κέρδη / (ζημίες) -2.781.222,52 -2.698.136,70 -416.920,60 -337.515,00 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 990.623,50 632.850,48 424.624,15 486.497,24 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -537.036,39 -521.445,26 -179.897,52 -247.618,57 

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως -141.018,82 -148.659,13 -35.332,19 -40.819,89 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης -265.326,55 -384.521,06 -31.400,04 -112.945,70 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων -429.157,05 -747.172,25 334.794,35 338.145,98 

Αποσβέσεις -2.304.823,73 -2.372.739,42 -573.720,55 -590.547,90 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων  -2.733.980,78 -3.119.911,67 -238.926,20 -252.401,92 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 2.985,28 945,54 283,02 350,87 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -1.960.522,99 -2.709.280,85 -488.491,34 -643.499,01 

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

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

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -4.691.518,49 -5.828.246,98 -727.134,52 -895.550,06 

Φόρος Εισοδήματος -385.403,85 -1.531.715,19 -83.304,99 -1.144.107,72 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) -5.076.922,34 -7.359.962,17 -810.439,51 -2.039.657,78 

Κατανέμονται σε:  

   

  

Ιδιοκτήτες μητρικής -5.076.922,34 -7.359.962,17 -810.439,51 -2.039.657,78 

Δικαιώματα μειοψηφίας - - - - 

Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας 

Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 0,00 -1.183.604,00 0,00 -1.183.604,00 

Ζημίες από αναγνώριση αναλογιστικών(ζημιών) - 

κερδών -14.885,51 -3.917,88 6.319,61 -3.917,88 

Φόρος Εισοδήματος 3.870,23 237.504,38 -1.643,10 237.504,38 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -11.015,28 -950.017,50 4.676,51 -950.017,50 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους (Α)+(Β) -5.087.937,62 -8.309.979,67 -805.763,00 -2.989.675,28 

Κατανέμονται σε: 

   

  

Ιδιοκτήτες μητρικής -5.087.937,62 -8.309.979,67 -805.763,00 -2.989.675,28 

Δικαιώματα μειοψηφίας - - - - 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - 

βασικά σε € -0,0994 -0,1440 -0,0159 -0,1440 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/2013 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ REBATE & CLAWBACK 

  
1/1- 31/12/2013 1/1- 31/12/2012 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

 

  

Κέρδη Περιόδου -4.691.518,49 -5.828.246,98 

Προσαρμογές στα κέρδη 3.716.654,73 5.712.149,17 

  -974.863,76 -116.097,81 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης 

 

  

Αύξηση/(μείωση) αποθεμάτων 41.774,89 114.016,83 

Αύξηση/(μείωση) απαιτήσεων 802.729,33 4.851.875,56 

Αύξηση/(μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 

0,00 0,00 

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων 
725.698,97 776.453,72 

  1.570.203,19 5.742.346,11 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες  595.339,43 5.626.248,30 

  

 

  

Λειτουργικές  δραστηριότητες 

 

  

Καταβληθέντες τόκοι -1.479.192,47 -2.893.298,33 

Καταβληθείς φόροι εισοδήματος -43.171,81 -40.137,82 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες (Α) 

-927.024,85 2.692.812,15 

  

 

  

Επενδυτικές δραστηριότητες 

 

  

Αγορές ενσώματων και Άυλων παγίων -69.479,73 -82.113,42 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 2.500,00 0,00 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 2.985,28 945,54 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 2.445,47 400,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από Επενδυτικές  δραστηριότητες (Β) 

-61.548,98 -80.767,88 

  

 

  

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

 

  

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 

Δάνεια αναληφθέντα -1.220.000,00 0,00 

Αποπληρωμή δανεισμού 0,00 3.802,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες (Γ) 

-1.220.000,00 3.802,00 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Α+Β+Γ) 

-2.208.573,83 2.615.846,27 

  

 

  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως 2.687.260,53 71.414,26 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως 478.686,70 2.687.260,53 

 

 



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/2013 

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ REBATE & CLAWBACK 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      

 

Μετοχικό Υπέρ το Αποθεματικά Σωρευμένα Σύνολο 

Κεφάλαιο Άρτιο 

Αναπρο-

σαρμογής Κέρδη / Ζημίες 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 

34.746.421,04 1.811.138,12 2.064.098,59 -19.265.984,44 19.355.673,31 Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Κέρδη (ζημία) χρήσης  0,00 0,00 0,00 -7.359.962,17 -7.359.962,17 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 0,00 -7.359.962,17 -7.359.962,17 

Προβλέψεις απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση 

   

-3.134,30 -3.134,30 

Αποτίμηση ακινήτων σε εύλογη αξία 0,00 0,00 -946.883,20 0,00 -946.883,20 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

34.746.421,04 1.811.138,12 1.117.215,39 -26.629.080,91 11.045.693,64 Χρήσης (την 31η Δεκεμβρίου 2012) 

      Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 

34.746.421,04 1.811.138,12 1.117.215,39 -26.629.080,91 11.045.693,64 Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Κέρδη (ζημία) χρήσης  0,00 0,00 0,00 -5.076.922,34 -5.076.922,34 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 0,00 -5.076.922,34 -5.076.922,34 

Προβλέψεις απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση 0,00 0,00 0,00 -11.015,28 -11.015,28 

Αποτίμηση ακινήτων σε εύλογη αξία 0,00 0,00 -83.791,15 0,00 -83.791,15 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

34.746.421,04 1.811.138,12 1.033.424,24 -31.717.018,53 5.873.964,87 Χρήσης (την 31η Δεκεμβρίου 2013) 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων κατά την 31/12/2013 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία  "ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε." ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ, 

ιδρύθηκε την 24η Δεκεμβρίου 2002, ξεκίνησε δε τη δραστηριοποίησή της στο χώρο της 

παροχής υπηρεσιών υγείας τον Μάρτιο του 2010.  

Η εταιρεία "ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε." ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 

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

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

Οι οριστικές οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2013 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο την 28/03/2014 και αναμένεται να επικυρωθούν από την ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

2. Οι  σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί  σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις Διερμηνείες που έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 

31/12/2012. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονομικές 

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

ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2012. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι 

συνεπείς με αυτές που είχαν υιοθετηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων της 31/12/2012 με εξαίρεση την υιοθέτηση από την εταιρία του 

τροποποιημένου Δ.Λ.Π. 19 το οποίο εφαρμόστηκε αναδρομικά από 1/1/2012 με 

συνέπεια την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων της περσινής χρήσης (βλέπε 

και σημείωση 15). 
 

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

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών 

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

γνώσεις της Διοίκησης, είναι δυνατό τα παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ των 

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

λόγω εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται ανά τακτά διαστήματα προκειμένου να 

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

τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται στη σημείωση 4. 
 

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

ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση συγκεκριμένων 

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

δραστηριότητας (going concern). 

 

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

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

υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης 

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

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

παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις: 

 

http://www.iasothessalias.gr/
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - 

Παρουσίαση  των  στοιχείων  των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις 

οικονομικές οντότητες να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην 

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο ομάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι 

δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο. Η 

τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην 

οικονομική θέση της Εταιρείας. 

 Δ.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος – Αναβαλλόμενος φόρος: 

Ανάκτηση  υποκείμενων  περιουσιακών  στοιχείων» 

Το Δ.Λ.Π. 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που 

σχετίζεται με ένα περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να 

ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης. 

Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο 

αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η 

τροπολογία παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι 

η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω 

πώλησης.  

 Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

Τον Ιούνιο του 2011 το Σ.Δ.Λ.Π. τροποποίησε το Δ.Λ.Π. 19 καθώς καταργεί την επιλογή 

που επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από 

συνταξιοδοτικά προγράμματα (προγράμματα καθορισμένων παροχών - «μέθοδος 

περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές 

συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή 

πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το 

χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα 

λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 19 απαιτεί αναδρομική 

εφαρμογή και η επίδραση από την  υιοθέτησή του παρουσιάζεται στη Σημείωση 15 των 

οικονομικών καταστάσεων 

 Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Το Δ.Π.Χ.Α. 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και 

τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση 

των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση 

που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 παρέχει 

ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της 

εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση 

το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις 

έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά.  
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 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο 

επιφανείας» 

Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη 

δραστηριότητα απομάκρυνσης άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, 

για να αποκτηθεί πρόσβαση σε μεταλλευτικά κοιτάσματα.  

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 

βελτιώσεων του Σ.Δ.Λ.Π. (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

 

Το Σ.Δ.Λ.Π. στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων (IFRSs 2010-2012 

Cycle), εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι 

τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Ιανουαρίου 2013. 

 Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική 

πληροφόρηση όταν μια οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται 

από το Δ.Λ.Π. 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι μια οικονομική οντότητα 

μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί 

καλύτερα η επίπτωση από τη μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Α. 

 Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί 

να ταξινομηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν 

τον ορισμό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

 Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με 

διανομές προς τους μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

 Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία 

και τις υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 

1 Ιανουαρίου 2014 

 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί 

αλλά  είναι υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 

2014. Η Εταιρεία, δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την 

επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Δ.Λ.Π. 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και Δ.Π.Χ.Α. 

7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  και  χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων» 

(Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
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Ιανουαρίου 2014) 

Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με 

τον συμψηφισμό ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο Δ.Π.Χ.Α. 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις.  

 Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

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

Ιανουαρίου 2015). 

Το Δ.Π.Χ.Α. 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το Δ.Λ.Π. 39. Τα μέρη του Δ.Π.Χ.Α. 9 που 

εκδόθηκαν το Νοέμβριο 2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα μέρη του 

Δ.Λ.Π. 39 που σχετίζονται με την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το Νοέμβριο του 

2013, το Σ.Δ.Λ.Π. πρόσθεσε στο Δ.Π.Χ.Α. 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική 

αντιστάθμισης. Σε επόμενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που 

αφορούν την απομείωση των χρηματοοικονομικών μέσων. Η Εταιρεία, βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του Δ.Π.Χ.Α. 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Η Εταιρεία, δεν μπορεί να εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Α. 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα 

εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

 Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

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

Ιανουαρίου 2015) 

Την 16/12/2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την 

τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 7 με  την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις 

αναφορικά με τη μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία, εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν 

λόγω τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 

Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες 
Τον Μάιο του 2011 το Σ.Δ.Λ.Π. δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα Δ.Π.Χ.Α. 10 

«Ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις», Δ.Π.Χ.Α. 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 

και Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα 

Δ.Λ.Π. 27 «Ατομικές  οικονομικές καταστάσεις» και Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και  κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω 

τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και 

εφαρμόζονται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου 

οικονομικού τους έτους που αρχίζει  την 1η Ιανουαρίου 2014 ή μετά από αυτήν. 

Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. 

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης τους στις οικονομικές της 

καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

 Δ.Λ.Π. 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες  

οικονομικές καταστάσεις». Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες 

και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 περιέχει τις 
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λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει 

ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που 

καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο 

κόστος ή σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 ή Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».  

 Δ.Λ.Π. 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και 

Κοινοπραξίες» 

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

Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να 

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

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

λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο 

Δ.Π.Χ.Α. 11 «Σχήματα  υπό κοινό έλεγχο». 

 Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Δ.Π.Χ.Α. 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες 

άλλες οντότητες. Το Δ.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης που 

περιλαμβάνονταν στο Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού 

σκοπού». Το Δ.Π.Χ.Α. 10 στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την 

έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η οικονομική οντότητα θα 

πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 

εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό 

του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.  

 Δ.Π.Χ.Α. 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 

Το Δ.Π.Χ.Α. 11 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 

13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες - Μη χρηματικές συνεισφορές από 

κοινοπρακτούντες». Το Δ.Π.Χ.Α. 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από 

κοινού συμφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε 

δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της 

αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες 

εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 

οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες 

εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι 

συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού 

ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους 

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

 Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» 

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

οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες 

επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, 

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

οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη 
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ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα 

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

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

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

 Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Π.Χ.Α. 12 - Οδηγίες 

μετάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν 

επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον αφορά τη μετάβαση  στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και 

Δ.Π.Χ.Α. 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση 

μόνο στην αμέσως προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που 

σχετίζονται με μη  ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured entities) οι 

τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για 

περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 12. Οι τροποποιήσεις έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.  

 Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 12 και Δ.Λ.Π. 27 – Εξαιρέσεις 

ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  

παρέχουν μια εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων 

και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους 

σε θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση που επιμετράται στην εύλογη αξία με τις 

μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 21 «Εισφορές» 

Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση 

καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία 

που ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 Δ.Λ.Π. 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -

Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία» 

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο 

ποσό των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην 

εύλογη αξία μείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση 

δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

 Δ.Λ.Π. 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 

επιμέτρηση» - Ανανέωση παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης» 

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση 

όπου ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να 

εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή 

κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
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την 1η Ιανουαρίου 2014. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να  έχει επίπτωση  στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - «Εισφορές από 

εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που 

συνδέονται με την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, 

επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό 

των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

2.2 Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 

προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε 

διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Η 

Εταιρεία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. προσφέρει αποκλειστικά υπηρεσίες υγείας, οι οποίες 

αποτελούνται από νοσοκομειακές, διαγνωστικές, θεραπευτικές και ερευνητικές 

δραστηριότητες οι οποίες περικλείονται στο ταξινομημένο κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 86.10 

(Νοσοκομειακές δραστηριότητες). 

2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 

Α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας αποτιμώνται με χρήση του 

νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί 

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

που είναι το λειτουργικό νόμισμα  της εταιρείας. 

 

Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των 

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

συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και 

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

ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία 

Ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

2.4 Ενσώματα πάγια 

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

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

κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων.  

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική 

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

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

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν 

πραγματοποιούνται. 

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

από ανεξάρτητους εκτιμητές, μειωμένες κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις 

και ζημίες απομείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

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

ημερομηνίες κλεισίματος του ισολογισμού. 
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Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από 

αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων 

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

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

ισόποσο μέρος της αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα. 

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

στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής 

για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο.  

Η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρμοσμένης 

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

βασίζονται στο κόστος κτήσεώς τους, μεταφέρεται από το αποθεματικό αναπροσαρμογής 

κατ’ ευθείαν στα κέρδη εις νέο. 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 

λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 

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

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

μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.  

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

κατά την κρίση της Διοίκησης,σε  εύλογο χρονικό διάστημα. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 

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

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

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

εξής: 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ  ΠΑΓΙΑ ΕΤΗ 

Κτίρια 40-50 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 5-30 

Ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας 30 

Μηχανήματα  υψηλής  τεχνολογίας 5 

Μηχανήματα  μέσης  τεχνολογίας 14 

Ειδικά Μηχανήματα 20 

Αυτοκίνητα 5-7 

Επιβατικά αυτ/τα & μοτοσυκλέτα 5 

Φορτηγά 7 

Λοιπός Εξοπλισμός 3-20 

Έπιπλα 20 

Σκεύη 15 

Μηχανές γραφείων 10 

Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα 5 

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 3 

 

Τα παραγωγικά ακίνητα ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και 

βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος μειωμένα κατά τις 

τυχόν ζημίες απομείωσης. Η απόσβεση αυτών των ακινήτων αρχίζει όταν τα ακίνητα 

είναι έτοιμα για χρήση. 
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2.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

Σήματα και άδειες 

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

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

των στοιχείων αυτών. 

Λογισμικό – λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

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

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

των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται ως εξής: 

 SAP R3 (το βασικό επιχειρησιακό λογισμικό)  10 έτη 

 LIS  (πρόγραμμα κεντρικών εργαστηρίων) 5 έτη 

 RIS  (λογισμικό υποστήριξης ακτινολογικού) 5 έτη 

 ASTRAIA (λογισμικό υποστήριξης εμβρυομητρικής) 5 έτη 

 MUSE , QA ( λογισμικό υποστήριξης καρδιολογικού) 5 έτη 

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

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

ερευνών καταχωρούνται στη χρήση που πραγματοποιούνται 

2.6 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε κατηγορίες από τη 

Διοίκηση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το σκοπό για τον οποίο το μέσο 

αποκτήθηκε. Η εκτίμηση της απομείωσης γίνεται τουλάχιστον σε κάθε ημερομηνία 

δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων είτε όταν υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια 

ότι κάποιο χρηματοοικονομικό στοιχείο ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχουν 

υποστεί μείωση της αξίας τους είτε όχι. 

2.7 Αποθέματα 

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

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αναλώσιμων 

υλών είναι το καθαρό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί κατά τη συνήθη 

δραστηριότητα της εταιρείας. 

Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο  του μέσου σταθμικού κόστους και 

περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων και τα ειδικά έξοδα αγοράς τους 

όπως μεταφορικά, ασφάλιστρα κλπ.  

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα και άχρηστα αποθέματα. Οι 

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

στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων στη περίοδο που εμφανίζονται. 

2.8 Απαιτήσεις από πελάτες 

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

ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις). Όταν η εταιρεία έχει 

αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα σε αυτήν ποσά, 

σύμφωνα με τους όρους της κάθε συμφωνίας, σχηματίζει πρόβλεψη για απομείωση 

εμπορικών απαιτήσεων ενώ το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα. 

Όταν μία εμπορική απαίτηση χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται με 

χρήση του λογαριασμού πρόβλεψης. Σε περίπτωση μεταγενέστερης είσπραξης μίας 

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

Συνολικών Εσόδων. 
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2.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμιακών διαθεσίμων, όπως είναι οι 

καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας και χαμηλού 

κινδύνου 

 

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει 

την αξία των μετοχών της εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το 

τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον 

λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια. 

Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού 

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

σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται 

στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

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

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

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

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

περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

2.11 Δανεισμός 

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

κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.  

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

ομολογιακού δανείου, προσδιορίζεται με την χρήση του τρέχοντος επιτοκίου για 

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

αποτιμάται στο αναπόσβεστο κόστος μέχρι την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής ή 

την λήξη. 

2.12 Τρέχων και Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των οικονομικών καταστάσεων και 

βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.  

Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση των φορολογικών 

συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού και οι οποίοι 

αναμένεται να εφαρμοστούν, όταν το στοιχείο ενεργητικού, που είναι σχετικό με τον 

αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, πραγματοποιηθεί ή οι σχετικές, με τον αναβαλλόμενο 

φόρο, υποχρεώσεις τακτοποιηθούν. Ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, εκτός αν έχει σχέση με συναλλαγές που επηρεάζουν 

απευθείας τα ίδια κεφάλαια, οπότε ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται επίσης στα 

Ίδια Κεφάλαια. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία 

θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής 

διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

2.13 Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσμες παροχές  

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

ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
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Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτή, για την 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 

δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

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

καταβολής του. 

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

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

προεξόφληση χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των μακροπροθέσμων ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου οι ημερομηνίες λήξης των οποίων προσεγγίζουν τα χρονικά όρια 

της σχετικής υποχρέωσης. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την 

περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα 

χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας 

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

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν 

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

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

ημερομηνία του Ισολογισμού προεξοφλούνται.  

2.14 Προβλέψεις 

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

ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή 

οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη δυνατή 

εκτίμηση. 

2.15 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 

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

αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Παροχή υπηρεσιών 

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

παρασχεθείσες υπηρεσίες της συγκεκριμένης περιόδου. 

Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους 

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

εύλογα εξασφαλισμένη. 

Έσοδα από τόκους 

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

πραγματικού επιτοκίου. 

Μερίσματα 

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

Έσοδα από ενοίκια 

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

συμβάσεις.  

2.16 Μισθώσεις 

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

διατηρούνται από τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. 
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Εκμισθωτής 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με 

βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

Μισθωτής 

Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με 

βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 

2.17 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις  

οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

2.18 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις όταν υπάρχει 

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

όρους και τις προυποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Οι επιχορηγήσεις 

που καλύπτουν πραγματοποιηθείσες δαπάνες καταχωρούνται ως έσοδο της περιόδου 

εντός της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι επιχορηγούμενες δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις 

που καλύπτουν το κόστος των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται 

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

ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 

πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης κινδύνου. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που 

χρησιμοποιεί η εταιρία αποτελούνται κυρίως από μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις όψεως 

και προθεσμίας, βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τραπεζικούς δανειακούς 

λογαριασμούς και ορισμένες άλλες μορφές χρηματοδότησης.  

Ακολουθούν οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι. 

3.1 Κίνδυνος Αγοράς 

3.1.1 Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των 

χρηματοοικονιμικών μέσων των περουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των 

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

είναι στο σύνολό τους σε ευρώ και δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε  έταιρο, 

πλην το ευρώ, ως εκτούτου δεν υφίσταται έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 

3.1.2 Κίνδυνος επιτοκίων 

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

υψηλότερους χρεωστικούς τόκους εξαιτίας δυσμενών μεταβολών στα επιτόκια αγοράς. Η 

έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική 

βάση. Η διοίκηση παρακολουθεί τις τάσεις των επιτοκίων της εταιρείας. 

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

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

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

έχουν ιστορικά χαμηλή μεταβλητότητα και αφετέρου, η προβλεπόμενη μεταβλητότητα 

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

3.1.3 Κίνδυνος αγοραίων τιμών. 
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Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε ενεργές 

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

ημερομηνία του ετήσιου Ισολογισμού ή του Ισολογισμού της περιόδου. 

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος. 

Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη κατά κύριο λόγο σε πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από 

απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και πιο συγκεκριμένα από Ασφαλιστικά Ταμεία 

και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, καθώς ο κύριος όγκος των συναλλαγών αφορά 

πελάτες-ιδιώτες που είναι ασφαλισμένοι στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας ( Ε.Ο.Π.Π.Υ). 

Όσον αφορά τους πελάτες-ιδιώτες που δεν έχουν κάποια ασφάλεια ή ασφαλισμένους 

ασθενείς για το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την ασφάλεια τους, η εταιρεία 

διαθέτει τμήμα πιστωτικού ελέγχου το οποίο χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη 

πληροφόρηση από το μηχανογραφικό σύστημα, σχετικά με το μέγεθος και την έκταση 

των πιστώσεων αλλά και λαμβάνοντας όλα τα δυνατά μέτρα αξιολόγησης της 

οικονομικής κατάστασης και της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, παρεμβαίνει 

με άμεση πληροφόρηση προς τη διοίκηση. 

Πιθανός κίνδυνος υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα όπου ο κίνδυνος 

μπορεί να προκύψει από την αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του προς την εταιρία. Όσον αφορά τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας η 

εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα με υψηλή 

πιστοληπτική διαβάθμιση.  

Τέλος, η εταιρεία αξιολογώντας και σταθμίζοντας τους υφιστάμενους κινδύνους 

προβαίνουν σε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε βάρος των αποτελεσμάτων, δηλαδή 

στη διενέργεια σχετικής απομείωσης για όσες απαιτήσεις έχουν χαρακτηριστεί ως 

επισφαλείς. 

 

3.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

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

τις υποχρεώσεις της στο χρόνο που πρέπει. Για την διαχείριση του κινδύνου αυτού η 

εταιρεία παρακολουθεί τις χρηματοροές της έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα αναγκαία 

χρηματικά διαθέσιμα. Η ρευστότητα της εταιρείας παρακολουθείται από την διοίκηση σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρείας ταξινομημένες βάσει της 

ημερομηνίας λήξεώς τους, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 

2013 έως 1 έτος 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2 έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 8.944.221,75 0,00 0,00 0,00 

Δάνεια 0,00 1.220.000,00 7.320.000,00 39.000.000,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 6.110,00 

Σύνολο 8.944.221,75 1.220.000,00 7.320.000,00 39.006.110,00 

     ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 

2012 έως 1 έτος 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2 έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 8.322.395,55 0,00 0,00 0,00 

Δάνεια 2.440.000,00 2.440.000,00 7.320.000,00 36.560.000,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 6.110,00 

Σύνολο 10.762.395,55 2.440.000,00 7.320.000,00 36.566.110,00 
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Στο συνολικό ποσό του κυκλοφορούντος ενεργητικού, περιλαμβάνονται απαιτήσεις από 

πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, (Φ.Π.Α., προπληρωμές φόρου εισοδήματος και 

παρακρατημένοι φόροι κυρίως από υποβολές προς ασφαλιστικά ταμεία). 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι κατά την 31/12/2013, το σύνολο των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, υπερβαίνει του συνόλου του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ποσό € 2.472,37 χιλ. Για τη  χρήση 2013 οι 

απαιτήσεις από Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν μειωθεί λόγω επιπροσθέτων προβλέψεων επί 

των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες 

των ασφαλισμένων του προς την εταιρία μέσω των  μηχανισμών  για Rebate & Clawback 

ποσού € 2.377,16 χιλ Οι εταιρίες του Ομίλου ΙΑΣΩ, συμπεριλαμβανομένης της ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, από κοινού με άλλες εταιρίες του κλάδου προέβησαν στις απαραίτητες 

νομικές ενέργειες ακύρωσης των ανωτέρω αποφάσεων που αφορούν οφειλές του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς την εταιρία.  

Λόγω της λογιστικής απεικόνισης των προβλέψεων για rebate και clawback, το 

κυκλοφορούν Ενεργητικό υπολείπεται των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά €2,47 

εκατ. Ακόμα και στην περίπτωση που η επιβολή για rebate και clawback κριθεί νόμιμη 

και συνταγματική, η Εταιρεία δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας στην 

περίπτωση που ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η αποφασισθείσα αύξηση Κεφαλαίου μέχρι 

του ποσού των €4.944 χιλ. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του Κεφαλαίου, 

τυχόν προβλήματα ρευστότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν με μετάθεση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ιδιώτες αλλά και μέσω ρυθμίσεων των 

υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η εκτίμηση της 

Διοίκησης της Εταιρείας είναι ότι τουλάχιστον για ένα έτος και ανεξάρτητα από την 

επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κάθε πιθανό πρόβλημα ρευστότητας μπορεί 

να αντιμετωπιστεί ιδίως αν δοθεί προσοχή και έμφαση στην είσπραξη των απαιτήσεων 

της από τους ιδιώτες πελάτες. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των 

μελλοντικών γεγονότων. 

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

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

σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

Φόροι εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε συντελεστή φόρου εισοδήματος με δεδομένο ότι 

δραστηριοποιείται στον Ελλαδικό χώρο. 

Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς 

ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές 

αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους 

φόρους στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.  

Ωφέλιμη ζωή πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

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

των αποσβέσιμων παγίων. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 

2.4. 

Επισφαλείς Πελάτες 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεων όταν υπάρχουν 

αντικειμενικές ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό 

της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. 
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Αποζημίωση προσωπικού 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού υπολογίζεται βάσει αναλογιστικής μελέτης η 

οποία απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως την 

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

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης 

Η εταιρεία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» 

διαθέτει άδεια Γενικής Κλινικής και δραστηριοποιείται στο χώρο της Υγείας 

καλύπτοντας περιστατικά μαιευτικής, γυναικολογίας, παθολογικά και χειρουργικά 

περιστατικά διαθέτοντας για το σκοπό αυτό 213 κλίνες. Επίσης εξυπηρετεί ένα ευρύ 

φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών. Δηλαδή αντιμετωπίζει εσωτερικούς 

ασθενείς (όπου απαιτείται νοσηλεία) και εξωτερικούς ασθενείς (διαγνωστικά τμήματα).  

Τα Συνολικά Έσοδα κατά τομέα δραστηριότητας για τη χρήση 1/1-31/12/2013 και 1/1-

31/12/2012 αντίστοιχα, αναλύονται ως εξής: 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΜΕΑ 

Έσοδα από εσωτερικούς  7.801.974,80 8.222.674,28 

Έσοδα από εξωτερικούς 2.396.142,68 2.148.792,97 

Rebate & Clawback -2.377.161,36 0,00 

Λοιπά Έσοδα πελατών 8.235,12 7.708,47 

Λοιπές προσφ. Υπηρεσίες 0,00 0,00 

Σύνολο από πελάτες 7.829.191,24 10.379.175,72 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκμετάλλευσης 725.296,95 248.329,42 

Οργανικά Έξοδα -13.665.630,33 -13.747.416,81 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 2.985,28 945,54 

Χρηματοοικονομικό κόστος -1.960.522,99 -2.709.280,85 

Κέρδη προ φόρων -7.068.679,85 -5.828.246,98 

Φόροι εισοδήματος 232.658,10 -1.531.715,19 

Καθαρά Κέρδη / ζημίες χρήσεως (Α) -6.836.021,75 -7.359.962,17 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Β) -11.015,28 -950.017,50 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(Α)+(Β) -6.847.037,03 -8.309.979,67 

 

Η εταιρία για τη χρήση 1/1-31/12/2013 προέβη σε τεκμηριωμένες εκτιμήσεις   και  

ενέγραψε ανάλογες προβλέψεις  για το Rebate και το Claw Back σε βάρος των 

αποτελεσμάτων της που ανήλθαν σε ποσοστό 39,85% επί των υποβληθέντων 

λογαριασμών ποσού € 2.377.166,36 το οποίο επιβάρυνε τον κύκλο εργασιών, τα 

αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.  (βλ. σημείωση 10 )  

Οι εταιρίες του Ομίλου ΙΑΣΩ, συμπεριλαμβανομένης της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, από 

κοινού με άλλες εταιρίες του κλάδου προέβησαν στις απαραίτητες νομικές ενέργειες 

ακύρωσης των αποφάσεων για το Rebate και το Claw Back που αφορούν οφειλές του 

ΕΟΠΥΥ προς την εταιρία. 

Στα λοιπά συνολικά έσοδα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της  εταιρείας  για τη 

χρήση 1/1-31/12/2013 συμπεριλαμβάνεται ποσό € -11.015,28 και αφορά στην 

αναγνώριση της αναλογιστικής ζημίας που προέκυψε από την υιοθέτηση από την Εταιρία 

του τροποποιημένου Δ.Λ.Π. 19. Η υιοθέτησή του έχει εφαρμοστεί αναδρομικά από 

1/1/2012 με συνέπεια την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων της περσινής 

χρήσης κατά € -3.134,30. Στη χρήση 1/1-31/12/2012, συμπεριλαμβάνεται ποσό € -
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946.883,20 που, αφορά ζημία απομείωσης που προέκυψε από εκτίμηση 

(αναπροσαρμογή) της αξίας των ακινήτων της εταιρίας. (βλ. σημείωση 22). 

 

6. Ενσώματα και άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2013 

 

Οικόπεδα - 

κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Λοιπά 

ενσώματα 

πάγια Σύνολο 

1/1/2013 

   

  

Κόστος ή εκτίμηση 47.605.659,43 11.129.376,55 3.095.423,58 61.830.459,56 

Σωρευμένες αποσβέσεις -2.905.659,43 -2.529.397,55 -1.033.404,72 -6.468.461,70 

Αναπόσβεστη αξία 44.700.000,00 8.599.979,00 2.062.018,86 55.361.997,86 

Κίνηση 1/1 - 31/12/2013 

   

  

Υπόλοιπο έναρξης 44.700.000,00 8.599.979,00 2.062.018,86 55.361.997,86 

Έλλειμα αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προσθήκες 0,00 45.731,18 23.748,55 69.479,73 

Πώληση Παγίου 0,00 0,00 -2.500,00 -2.500,00 

Ζημία από Πώληση Παγίου 0,00 0,00 -18.977,00 -18.977,00 

Διαγραφή σωρευμένων αποσβέσεων  0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως -1.047.508,00 -909.119,18 -324.334,55 -2.280.961,73 

Αναπόσβεστη αξία 43.652.492,00 7.736.591,00 1.739.955,86 53.129.038,86 

31/12/2013 

   

  

Κόστος ή εκτίμηση 47.605.659,43 11.175.107,73 3.097.695,13 61.878.462,29 

Σωρευμένες αποσβέσεις -3.953.167,43 -3.438.516,73 -1.357.739,27 -8.749.423,43 

Αναπόσβεστη αξία 43.652.492,00 7.736.591,00 1.739.955,86 53.129.038,86 

 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2012 

 

Οικόπεδα - 

κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Λοιπά 

ενσώματα 

πάγια Σύνολο 

1/1/2012 

   

  

Κόστος ή εκτίμηση 48.789.263,43 11.053.880,60 3.088.806,11 62.931.950,14 

Σωρευμένες αποσβέσεις -1.840.419,43 -1.615.887,60 -663.469,25 -4.119.776,28 

Αναπόσβεστη αξία 46.948.844,00 9.437.993,00 2.425.336,86 58.812.173,86 

Κίνηση 1/1 - 31/12/2012 

   

  

Υπόλοιπο έναρξης 46.948.844,00 9.437.993,00 2.425.336,86 58.812.173,86 

Απομείωση αξίας ακινήτων 

(επανεκτίμηση) -1.183.604,00 0,00 0,00 -1.183.604,00 

Προσθήκες 0,00 75.495,95 6.617,47 82.113,42 

Μετάπτωση ΦΠΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διαγραφή αρχικής αξίας πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διαγραφή σωρευμένων αποσβέσεων  0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως -1.065.240,00 -913.509,95 -369.935,47 -2.348.685,42 

Αναπόσβεστη αξία 44.700.000,00 8.599.979,00 2.062.018,86 55.361.997,86 

31/12/2012 

   

  

Κόστος ή εκτίμηση 47.605.659,43 11.129.376,55 3.095.423,58 61.830.459,56 

Σωρευμένες αποσβέσεις -2.905.659,43 -2.529.397,55 -1.033.404,72 -6.468.461,70 

Αναπόσβεστη αξία 44.700.000,00 8.599.979,00 2.062.018,86 55.361.997,86 
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Οικόπεδα – Κτίρια 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια εταιρίας αναπροσαρμόσθηκαν για τελευταία φορά εντός της 

χρήσης του 2012 από ανεξάρτητους εκτιμητές. Η αναπροσαρμογή βασίσθηκε στις 

αγοραίες αξίες των ακινήτων. Η εκτίμηση, η οποία βασίστηκε στις αγοραίες αξίες των 

ακινήτων, οδήγησε σε μείωση της αξίας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων της 

Εταιρείας  κατά € 1.183.604,42 (βλ. και σημείωση 22).  

Οι προσθήκες σε ενσώματα πάγια της εταιρίας κατά τη χρήση 1/1 – 31/12/2013, ανήλθαν 

σε € 69,47 χιλ. που αφορά στην αγορά ιατρικού (υπερηχοτομογράφος), νοσοκομειακού 

και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. 

Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη υπέρ της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΚΥΠΡΟΥ LTD, ύψους 

120% της αρχικής αξίας του ομολογιακού δανείου ποσού € 48,76 εκατ. 

 

7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2013 

 

Σήματα και 

άδειες Λοιπά 

                             

Σύνολο 

1/1/2013 

  

  

Κόστος κτήσεως 0,00 230.151,52 230.151,52 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση 0,00 -66.143,52 -66.143,52 

Αναπόσβεστη αξία  0,00 164.008,00 164.008,00 

Κίνηση 1/1 - 31/12/2013 

  

  

Υπόλοιπο έναρξης 0,00 230.151,52 230.151,52 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 -23.862,00 -23.862,00 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 206.289,52 206.289,52 

31/12/2013 

  

  

Κόστος  0,00 230.151,52 230.151,52 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση 0,00 -90.005,52 -90.005,52 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 140.146,00 140.146,00 

 

 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2012 

 

Σήματα και 

άδειες Λοιπά 

                             

Σύνολο 

1/1/2012 

  

  

Κόστος κτήσεως 0,00 230.151,52 230.151,52 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση 0,00 -42.089,52 -42.089,52 

Αναπόσβεστη αξία  0,00 188.062,00 188.062,00 

Κίνηση 1/1 - 31/12/2012 

  

  

Υπόλοιπο έναρξης 0,00 230.151,52 230.151,52 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 -24.054,00 -24.054,00 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 206.097,52 206.097,52 

31/12/2012 

  

  

Κόστος  0,00 230.151,52 230.151,52 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση 0,00 -66.143,52 -66.143,52 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 164.008,00 164.008,00 

Τα λοιπά άϋλα περιουσιακά αφορούν αποκλειστικά σε μηχανογραφικές εφαρμογές της 

εταιρείας όπως το σύστημα διαχείρισης λογιστικών δεδομένων, το λογισμικό διαχείρισης 

προσωπικού και την εφαρμογή κοστολόγησης νοσοκομειακών υπηρεσιών. Ο 

εκτιμώμενος χρόνος ζωής αυτών των άϋλων περιουσιακών στοιχείων φαίνεται στο 

κεφάλαιο 2.5 και το κόστος κτήσεως τους, σε ετήσια βάση, απομειώνεται με τις 
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αποσβέσεις. Η διοίκηση προχωρά σε εύλογα χρονικά διαστήματα σε επανεξέταση των 

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

παρούσα αξία τους 

 

8. Διεταιρικές συναλλαγές  

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να 

συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του ομίλου ΙΑΣΩ. 

Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα της εταιρίας  από 1/1 – 31/12/2013 είναι τα κάτωθι: 

 

ΑΓΟΡΕΣ Α.Ε ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

  31/12/2013 31/12/2012 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΩ  

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧ.ΥΓΕΙΑΣ ΣΎΝΟΛΟ ΙΑΣΩ  

ΙΑΣΩ 

GENERAL ΣΎΝΟΛΟ 

Πωλήσεις 

αναλωσίμων 7.284,43 4.895,35 27.846,96 40.026,74 2.018,96 5.247,64 7.266,60 

Λοιπές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00 0,00 890,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.284,43 4.895,35 27.846,96 40.026,74 2.908,96 5.247,64 8.156,60 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

  31/12/2013 31/12/2012 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΩ  

ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM ΣΎΝΟΛΟ ΙΑΣΩ  

ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM ΣΎΝΟΛΟ 

Υπηρεσίες 

επεξεργασίας 0,00 0,00 42.850,00 42.850,00 200.000,00 0,00 60.300,00 200.000,00 

Υγειονομικό 

υλικό 2.826,82 5.065,28 0,00 7.892,10 6.534,57 1.173,91 0,00 6.534,57 

Ενοίκια - 

κοινόχρηστα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναλώσιμα 

υλικά 0,00 0,00 0,00 0,00 391 0,00 0,00 391,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.826,82 5.065,28 42.850,00 50.742,10 206.925,57 1.173,91 60.300,00 206.925,57 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧ.ΥΓΕΙΑΣ 

MEDSTEM 

SERVICES 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEDSTEM 

SERVICES 0,00 0,00 0,00 0,00 26.260,50 26.260,50 

ΙΑΣΩ GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12.571,25 12.571,25 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.390.996,65 15.932,37 34.069,84 0,00 0,00 1.440.998,86 

ΣΥΝΟΛΑ 1.390.996,65 15.932,37 34.069,84 0,00 38.831,75 1.479.830,61 

 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2012 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ GENERAL ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ 0,00 0,00 312,91 312,91 

MEDSTEM SERVICES 0,00 0,00 18.573,00 18.573,00 

ΙΑΣΩ GENERAL 0,00 0,00 7.176,73 7.176,73 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0,00 9.637,19 0,00 9.637,19 

ΣΥΝΟΛΑ 0,00 9.637,19 26.062,64 35.699,83 
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Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας καθώς και οι απαιτήσεις και οι 

υποχρεώσεις βάσει των διερμηνειών του Δ.Λ.Π. 24, αποτελούν συναλλαγές με 

συνδεδεμένα μέρη.  

 

9. Αποθέματα 

 31/12/2013 31/12/2012 

Αναλώσιμα Υλικά 531.673,49 573.448,38 

Εμπορεύματα 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 531.673,49 573.448,38 

 

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

επαρκές για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.  

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να 

ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων 

από φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ. 

 

10. Πελάτες & Λοιπές απαιτήσεις 

  31/12/2013 31/12/2012 

Πελάτες 5.564.381,95 6.155.949,34 

Μείον: Rebate & Clawback -2.377.161,36 0,00 

Γραμμάτια στο χαρτ/λάκιο 648.209,81 647.590,03 

Μείον: προβλ. Απομείωσης  -66.917,23 -97.918,09 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 3.768.513,17 6.705.621,28 

Ελληνικό Δημόσιο παρακρατημένοι φόροι 518.466,58 282.370,79 

Ελληνικό Δημόσιο απαίτηση ΦΠΑ 924.671,56 1.507.861,43 

Χρεώστες διάφοροι 249.685,47 146.501,77 

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 155,34 1.473,01 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.692.978,95 1.938.207,00 

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες καθώς αναμένεται να 

τακτοποιηθούν εντός του έτους μετά την περίοδο αναφοράς. 

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχει συμβληθεί η Εταιρία, παρά τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, δεν πιθανολογείται περίπτωση μη εξυπηρέτησης. 

Όσον αφορά τους ιδιώτες ο εκτιμώμενος κίνδυνος μη εξυπηρέτησης είναι πολύ μικρός 

λόγω του πλήθους και της διασποράς τους αλλά και της εκπτωτικής πολιτικής που 

εφάρμοσε από το 2010 η Εταιρία. Σε κάθε περίπτωση, οι διευκολύνσεις με 

συναλλαγματικές και μεταχρονολογημένες επιταγές είναι περιορισμένες και αφορούν 

περισσότερο τους ασφαλισμένους ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. 

Όσον αφορά τις απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Ταμεία που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 

την 31 Δεκεμβρίου 2011 και εμπεριέχονται στο κονδύλι «Πελάτες», αναμένεται η 

είσπραξή τους εντός του 2014.  Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι εν λόγω 

απαιτήσεις θα εισπραχθούν μετά τον υπολογισμό έκπτωσης 8% επ’ αυτών. Για το ποσό 

αυτό της μείωσης, € 97.918,09 για την Εταιρεία, διενεργήθηκε την 31/12/2012 ισόποση 

πρόβλεψη που επιβάρυνε ισόποσα τα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της 

Εταιρείας. 

Επιπρόσθετες προβλέψεις για Rebate & Clawback 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 77307/14.8.2013(ΦΕΚ Β 2045/22.8.2013) απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 
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Α’167/23.7.2013) και της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Υ9/οικ.91813 (ΦΕΚ Β’ 2511, 

7.10.2013) καθορίζονται:  

α) ο αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (Clawback) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, 

διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη απόφαση 

η μηνιαία δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα 

αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αιμοκάθαρσης, και κάθε άλλη ιδιωτική ή 

ειδικού καθεστώτος μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας και (κάθε είδους) ιδιωτικά 

διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια και φυσιοθεραπευτές που παρέχονται από 

συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 

των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, και 17 β) η 

διαδικασία κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσήλια, 

διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους 

συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους καθώς και ο τρόπος απόδοσης του ποσού επιστροφής 

(Rebate).  

Στις οικονομικές καταστάσεις τα ποσά των προβλέψεων για rebate και clawback θα 

πρέπει να εγγράφονται εφόσον βασίζονται σε στοιχεία τεκμηριωμένα και υπολογίσιμα 

βάσει μεθοδολογίας ή εκτίμησης που θα προσεγγίζει χωρίς σοβαρές αποκλίσεις τα ποσά 

που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από τις Ι.Ε.Ε. των υποβληθέντων 

λογαριασμών. 

Από τις δύο υπουργικές αποφάσεις για το μηχανισμό αυτόματων επιστροφών (claw 

back), την αρχική και την επόμενη που εξέδωσε σε αντικατάσταση της πρώτης 

(14025/23-7-2013, Φ.Ε.Κ. Β’ 1789), προκύπτει ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: α) ποσό 520 εκατ. ευρώ για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές  (ΚΑΕ 

0673.01) και β) ποσό 370 εκατ. ευρώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπεία 

(ΚΑΕ 0671.01). Αθροιστικά γνωρίζουμε ότι το ποσό των 890 εκατ. ευρώ είναι ποσό που 

δεν μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Παρότι υπάρχει σε εκκρεμότητα δικαιολογημένο 

αίτημα για επαύξηση του ποσού του κωδικού των ιδιωτικών κλινικών κατά 34 περίπου 

εκατ. ευρώ, παρότι υπάρχουν δεκάδες υποσχέσεις από την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Υγείας δεν συνεκτιμάται στον ακόλουθο υπολογισμό. Ο προϋπολογισμός 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των παραπάνω κωδικών είναι μέχρι σήμερα 890 εκατ. ευρώ. 

Επίσης γνωρίζουμε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι τα ποσά των υποβολών των παρόχων για το 

2013 ήταν αντίστοιχα των παραπάνω κατηγοριών 876,7 εκ. ευρώ και 603 εκατ. ευρώ. Τα 

ποσά αυτά μπορεί να επιβεβαιώσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι αφορούν συνολικά τις ηλεκτρονικές 

υποβολές 2013, ήτοι αθροιστικά ανέρχονται στο ποσό των 1.479,7 εκ. ευρώ. Το ποσό 

αυτό θα απομειωθεί κατά κάποιο μικρό ποσό με τα πιστωτικά σημειώματα που υπέβαλαν 

πάροχοι και θα προσαυξηθεί ομοίως κατά μικρό ποσό με τιμολόγια που υπέβαλαν άλλοι 

εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής με εξώδικες επιστολές. Εξαιτίας αυτών των 

παραγόντων το Rebate διαφοροποιείται και για το Α’ εξάμηνο του 2013. Σε κάθε 

περίπτωση θα υπολογιστεί εκ νέου και σε ετήσια βάση σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη 

ενημέρωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

Από τα παραπάνω στοιχεία, το σύνολο των υποβολών προς τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. όλων των 

ιδιωτικών παρόχων υπερέβησαν αθροιστικά κατά € 589,70 εκατ. τον προϋπολογισμό του 

Ε.Ο.Π.Π.Υ. με αποτέλεσμα τα ποσά των προβλέψεων για Rebate & Clawback να 

υπολογιστούν αθροιστικά με ποσοστό 39,85%. Βάσει του ποσοστιαίου υπολογισμού, 

προβλέφθηκε ποσό € 2.377.166,36 το οποίο επιβάρυνε τον κύκλο εργασιών, τα 

αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.  

Το ποσά εισπρακτέου Φ.Π.Α. ανέρχονται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 σε € 924.671,56 

(31 Δεκεμβρίου 2012: € 1.507.861,43 ).  
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11. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 

 31/12/2013 31/12/2012 

Ταμείο 39.432,38 20.168,35 

Διαθέσιμα και τράπεζες 439.254,32 2.667.092,18 

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

Σύνολο 478.686,70 2.687.260,53 

 

12. Δάνεια 

 

 31/12/2013 31/12/2012 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 47.540.000,00 46.320.000,00 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια - 2.440.000,00 

Σύνολο 47.540.000,00 48.760.000,00 

 

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

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

δεν συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας 

αλλά μεταφέρονται στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.  

Εντός της χρήσης του 2012, η εταιρία συνομολόγησε με τις πιστώτριες τράπεζες Ε.Τ.Ε. 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και Ε.Τ.Ε. ΚΥΠΡΟΥ LTD, τη σύναψη νέων κοινών Ομολογιακών 

Δανείων που περιλαμβάνουν όλα τα υφιστάμενα βραχυπρόθεσμα, και μακροπρόθεσμα 

δάνεια των ως άνω τραπεζών. Η νέα αυτή συμφωνία προβλέπει 10ετή αποπληρωμή των 

υφιστάμενων δανείων της Εταιρείας τα οποία κατά την 31/12/2013 ανέρχονταν σε € 

47,54 εκατ.  

Εντός της χρήσης του 2013 κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των ομολογιούχων 

δανειστών, η εταιρεία προχώρησε σε τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 

αποπληρωμής του υφιστάμενου Ομολογιακού Δανείου της, μεταθέτοντας και 

επιμερίζοντας ισόποσα τις επόμενες δύο εξαμηνιαίες δόσεις που έληγαν την 31/7/2013 

και την 31/1/2014, ισόποσα στις εναπομείνασες μέχρι τη λήξη των δανείων δόσεις. 

Το μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο υπόλοιπο του Ομολογιακού Δανείου που έχει 

συνάψει η Εταιρεία κατά την διάρκεια των επομένων χρήσεων θα εξοφληθεί ως κάτωθι: 

 

Εταιρία 

Εταιρεία  

31/12/2013 

Χρήση 2015 1.220.000,00 

Χρήση 2016 2.440.000,00 

Χρήση 2017 2.440.000,00 

Χρήση 2018 2.440.000,00 

Χρήση 2019 2.440.000,00 

Χρήση 2020 2.440.000,00 

Χρήση 2021 4.880.000,00 

Χρήση 2022 29.240.000,00 

Σύνολα 47.540.000,00 
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13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 31/12/2013 31/12/2012 

Προμηθευτές 5.124.937,49 5.318.197,55 

Ασφ/κοί Οργανισμοί 1.023.361,17 1.183.708,34 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 252.988,64 597.461,93 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 383.960,27 622.118,48 

Λοιπές υποχρεώσεις 2.158.974,18 600.909,25 

Σύνολο 8.944.221,75 8.322.395,55 

 

Η αύξηση των λογαριασμών «Προμηθευτές» και «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» κατά τη 

χρήση 2013 σε σύγκριση με τη χρήση 2012 προέρχεται κυρίως από τη σηµαντική 

υστέρηση της αποπληρωµής των υποχρεώσεων των Ασφαλιστικών Ταµείων 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) προς την εταιρία με αποτέλεσμα την αντίστοιχη καθυστέρηση των 

υποχρεώσεων της εταιρίας προς τους Προμηθευτές και τους Ασφαλιστικούς 

Οργανισμούς. 

Ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» τη χρήση 2013 ανήλθε σε € 252,98 χιλ. 

και αφορά, κυρίως τον παρακρατημένο φόρο 20% των συνεργατών Ιατρών. 

Ο λογαριασμός «Λοιπές υποχρεώσεις» ποσού € 2.158,98 χιλ. αφορά κυρίως την 

υποχρέωση αποπληρωμής  τοκομεριδίων προς την Εθνική Τράπεζα ( € 414,34 χιλ) που 

αφορούν το Ομολογιακό Δάνειο και υποχρεώσεις προς την μητρική εταιρία ΙΑΣΩ (€ 

1.390 χιλ) 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή 

τους κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. 

 

14. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» ποσού € 6.110,00 αφορά σε 

ληφθείσες εγγυήσεις ενοικίων. 

 

15. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

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

αναλογιστική μελέτη σύμφωνα με την μέθοδο επιλογής, όπως αναφέρεται παραπάνω  

στην § 2.13. 

Από την εν λόγω μελέτη προέκυψαν σωρευτικά τα παρακάτω υπόλοιπα:  

Υποχρεώσεις ισολογισμού για: 31/12/2013 31/12/2012 

Συνταξιοδοτικές παροχές 103.852,09 68.447,00 

ΣΥΝΟΛΟ 103.852,09 68.447,00 

 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Επιτόκιο προεξόφλησης (*) 3,50% 

Αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση αποδοχών (**) 2,00% 

Μέση αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή  

προσωπικού 27,96 

 

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

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

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

ημερομηνία του ισολογισμού. Σε χώρες που δεν υπάρχει «αξιόλογη» αγορά εταιρικών 

ομολόγων (deep market), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις της αγοράς 

κρατικών ομολόγων. Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, το νόμισμα και η 
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εκτιμώμενη διάρκεια των ομολόγων θα πρέπει να είναι συμβατά με εκείνα των 

καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους. 

Οι μέσες τιμές των αποδόσεων των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου κατά τον Δεκέμβριο 

του 20131, ήταν ιδιαίτερα υψηλές και συνεπώς μη κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν 

σε τέτοιας φύσεως αποτίμηση. Για το λόγο αυτό και δοθέντος ότι στην Ελλάδα δεν 

υπάρχει «αξιόλογη» αγορά εταιρικών ομολόγων, ως βάση για το επιτόκιο προεξόφλησης, 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης των ευρωπαϊκών ομολόγων iBoxx AA Corporate Overall 

10+ EUR indices, ο οποίος κατά την 31/12/2013 είχε μέση απόδοση ίση με 3,16% ενώ 

κατά την 31/12/2012 είχε 2,71%. 

Τον Οκτώβριο του 2012, η IFRS Interpretations Committee έλαβε ένα αίτημα για οδηγία 

σχετικά με το αν τα εταιρικά ομόλογα με rating χαμηλότερο από AA μπορούν να 

θεωρηθούν ως υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα.  

Στη συνάντηση του Νοεμβρίου η επιτροπή επισήμανε τα ακόλουθα:  

1) Η επικρατέστερη πρακτική στο παρελθόν ήταν να θεωρούνται ως υψηλής ποιότητας 

τα εταιρικά ομόλογα που έχουν rating ΑΑΑ και ΑΑ. 

2) Το ΔΛΠ19 δεν καθορίζει επακριβώς το rating που πρέπει να έχουν τα εταιρικά 

ομόλογα για να θεωρούνται υψηλής ποιότητας.  

3) Κάθε οικονομική οντότητα πρέπει να εφαρμόζει κρίση κατά την απόφασή της ποια 

εταιρικά ομόλογα θεωρούνται υψηλής ποιότητας.  

4) Κάθε οικονομική οντότητα πρέπει να είναι συνεπής διαχρονικά όταν καθορίζει ποια 

εταιρικά ομόλογα θεωρούνται υψηλής ποιότητας.  

Τα τελευταία έτη, λόγω της οικονομικής κρίσης, ο αριθμός των εταιρικών ομολόγων με 

rating AAA και AA έχει μειωθεί σημαντικά και διαπραγματεύονται λιγότερο συχνά. 

Συνεπώς, μια μοναδική διαπραγμάτευση θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποδόσεις των 

ομολόγων, πιο ισχυρά από ότι στο παρελθόν, και τελικά να στρεβλώσει τις αποδόσεις 

τους και εν συνεχεία το επιτόκιο προεξόφλησης.  

Βάσει των παραπάνω γίνεται σαφές πως η μακροχρόνια φύση της Αναλογιστικής 

Υποχρέωσης δεν πρέπει να αντικατοπτρίζει μια οικονομική κατάσταση σε ύφεση, καθώς 

αυτή θεωρείται προσωρινή. Η τάση του δείκτη σαφώς και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, 

αλλά αυτή θα πρέπει να σταθμίζεται με επαγγελματική κρίση. 

Δοθέντος ότι το επιτόκιο προεξόφλησης κατά την 31/12/2012 ήταν 4,2 %, και βάσει των 

προαναφερόμενων λόγων, ως επιτόκιο προεξόφλησης καθορίστηκε το 3,5% έτσι ώστε να 

μην δημιουργηθεί σημαντική μεταβολή λόγω επιτοκίου.  

Το επιλεγμένο επιτόκιο 3,5% ακολουθεί την τάση του iBoxx AA Corporate Overall 10+ 

EUR indices, αλλά προτείνεται να μην μειωθεί περισσότερο σε σχέση με το επιτόκιο 

31/12/2012 που ήταν 4,2% καθώς αυτό θα αύξανε σημαντικά την υποχρέωση της 

εταιρείας προς το προσωπικό από χρήση σε χρήση.  

Το επιτόκιο αυτό θεωρείται συνεπές ως προς τις αρχές του ΔΛΠ 19, δηλαδή είναι 

βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια σε 

σχέση με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο για μακροχρόνιες 

προβλέψεις. 

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

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

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

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

την εγχώρια τρέχουσα οικονομική κατάσταση, η μακροπρόθεσμη αύξηση των αποδοχών 

των εργαζόμενων αναμένεται στο 2%.  

Οι παραδοχές αυτές αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση. 

Η επιχείρηση δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κάποιο ειδικό πρόγραμμα 

παροχών προς τους εργαζόμενούς της, το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε 

περιπτώσεις αποχωρήσεων για το σύνολο των εργαζομένων. Ισχύει και έχει 
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ενεργοποιηθεί η συμβατική υποχρέωση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όπως 

προκύπτει από το ν. 2112/20 και ν. 3026/54, και όπως αυτοί τροποποιήθηκαν από το ν. 

4093/2012, για παροχή ενός εφάπαξ ποσού κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης. 

Η υιοθέτηση του τροποποιημένου προτύπου 19 από την εταιρία είχε ως αποτέλεσμα την 

αλλαγή της λογιστικής πολιτικής αναφορικά με την αναγνώριση των αναλογιστικών 

κερδών και ζημιών των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου 

από την υπηρεσία. Έτσι, τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν σε κάθε 

οικονομική χρήση, παρουσιάζονται πλέον στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων 

και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Η εφαρμογή του τροποποιημένου 

προτύπου από την εταιρία έχει γίνει αναδρομικά από 1/1/2012 με συνέπεια την 

αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της περυσινής περιόδου και συγκεκριμένα 

της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων. Οι βασικότερες αλλαγές παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 

31/12/2012 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΠΟΣΑ (σε Ευρώ) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ 

ΠΟΣΑ (σε Ευρώ) 

  31/12/2012 31/12/2012 

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης     

Κύκλος εργασιών 10.379.175,72 10.379.175,72 

Κόστος πωληθέντων -13.077.312,42 -13.077.312,42 

Μικτά κέρδη / (ζημιές) -2.698.136,70 -2.698.136,70 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων -751.090,13 -747.172,25 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων  -3.123.829,55 -3.119.911,67 

Κέρδη προ φόρων -5.832.164,86 -5.828.246,98 

Φόρος Εισοδήματος -1.530.931,61 -1.531.715,19 

Κέρδη μετά από φόρους (A) -7.363.096,47 -7.359.962,17 

Λοιπά συνολικά έσοδα     

Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας 

Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων -1.183.604,00 -1.183.604,00 

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών 0,00 -3.917,88 

Αναβαλλόμενος φόρος 236.720,80 237.504,38 

Λοιπά συνολικά έσοδα καθαρά από φόρο (Β) -8.309.979,67 -8.309.979,67 

 

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

αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα καθώς και οι μεταβολές στην παρούσα αξία της 

υποχρέωσης είναι: 

 

31/12/2013 31/12/2012 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1η Ιανουαρίου 68.447,00 50.129,00 

Δαπάνη τόκου  2.874,77 2.356,04 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 18.269,54 17.487,11 

Κόστος αποτέλεσμα διακανονισμών 6.400,38 0,00 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους -7.025,11 -5.443,03 

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση 14.885,51 3.917,88 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου 103.852,09 68.447,00 
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Την 31/12/2013 η εταιρεία απασχολούσε συνολικά 218 έναντι 203 εργαζόμενων της 

31/12/2012 αντίστοιχα. 

 

16. Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης 
 31/12/2013 31/12/2012 

- Έσοδα από μισθώματα 254.264,01 232.341,96 

- Επιχορηγήσεις - 2.848,00 

- Παρεπόμενες υπηρεσίες 494.347,11 168.836,75 

- Υπηρεσίες επεξεργασίας - 200.000,00 

- Λοιπά 242.012,38 28.823,77 

 Σύνολο 990.623,50 632.850,48 

 

Η διαφορά ποσού € 325,51χιλ  για τη χρήση 2013 στις παρεπόμενες υπηρεσίες σε σχέση 

με το 2012 οφείλεται  κυρίως στην επέκτασης των συνεργασιών από λοιπές λειτουργικές 

συμβάσεις, ενώ η  αύξηση  στα «Λοιπά» έσοδα εκμετάλλευσης οφείλεται σε αντιλογισμό 

των προσαυξήσεων ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ λόγω εξόφλησης των 

ρυθμιζόμενων υποχρεώσεων. 

 

17. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  

 31/12/2013 31/12/2012 

 Έκτακτα έξοδα -265.326,55 -384.521,06 

 ΣΥΝΟΛΟ --266.325,55 -384.521,06 

 

Στο λογαριασμό Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης συμπεριλαμβάνονται κυρίως οι φόροι και 

τα τέλη παρελθουσών χρήσεων και αφορούν κύρια στον διακανονισμό (pro rata) του 

Φ.Π.Α. κοινών εισροών της εκκαθάρισης της προηγούμενης χρήσεως μεταξύ των 

αφορολόγητων και φορολογημένων εσόδων και η οποία βάσει των διατάξεων του 

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

 

Η μείωση για το 2013 στα έκτακτα  έξοδα οφείλεται κυρίως στο ότι στη χρήση  2012 

έχει συμπεριληφθεί ποσό € 150,62 χιλ που αφορά προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών 

που προήλθαν από τη ρύθμιση των υποχρεώσεων της εταιρίας προς το ΙΚΑ, ενώ στη 

χρήση 2012 συμπεριλαμβάνεται επίσης ποσό  € 200,00 χιλ. που αφορά έκτακτη ζημία  

που προέκυψε από την τροποποίηση συμφωνίας από την  παραχώρηση και εκμίσθωση 

καταστήματος.  

 

18. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

 

 31/12/2013 31/12/2012 

- Πιστωτικοί Τόκοι 2.958,28 945,54 

- Χρεωστικοί Τόκοι -1.960.522,99 -2.709.280,85 

ΣΥΝΟΛΟ -1.957.537,71 -2.708.335,31 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά το 2013 και 

έφθασαν σε € 1,96 εκατ. από € 2,71 εκατ. κατά το 2012 γεγονός που οφείλεται στην 

αποπληρωμή μέρους του δανεισμού ύψους € 1,22 εκατ. και σε μείωση του επιτοκίου 

Euribor και του περιθωρίου (spread) στο δάνειο της εταιρείας. 
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19. Φόρος εισοδήματος 

 

Εταιρία 31/12/2013 31/12/2011 

Αναβαλλόμενος-φόρος  Υποχρέωση/Απαίτηση 370.772,50 -460.202,87 

Προσαρμογή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων / 

υποχρεώσεων στην χρήση συμψηφισμού λόγω αλλαγής 

φορολογικού συντελεστή 145.382,22 0,00 

Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας – Ε.Τ.Α.Κ -43.171,81 -40.137,82 

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Επιστροφής ΦΠΑ 0,00 -1.030.590,92 

Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενων απαιτήσεων προηγουμένων 

ετών (έτος 2008) (1) -240.324,81 0,00 

Πραγματική φορολογική επιβάρυνση 232.658,10 -1.530.931,61 

Ποσοστιαία πραγματική φορολογική επιβάρυνση -3,76% 20,79% 

(1) Εντός του 2013 διαγράφηκε μέρος από τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της 

Εταιρίας, που είχε δημιουργηθεί στη χρήση 2008 ύψους € 240.324,81 λόγω παρέλευσης 

του χρόνου δικαιώματος συμψηφισμού των φορολογικών ζημιών με μελλοντικά κέρδη 

(πέντε έτη) 

 

Η εταιρεία, "ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.", προσάρμοσε τις φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ώστε την 31/12/2013 

να αντικατοπτρίζεται με σαφήνεια η καθαρή θέση της Εταιρείας. Οι φορολογικές 

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

2007 μέχρι σήμερα, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων 

και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Για τις 

ανέλεγκτες χρήσεις 2007 έως και 2013 δεδομένου ότι οι χρήσεις είναι ζημιογόνες 

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

καμία πρόβλεψη στα αποτελέσματα και ίδια κεφάλαια της εταιρίας. 

Σύμφωνα με τις ελληνικές φορολογικές διατάξεις, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος 

μετά την εφαρμογή του φορολογικού Νόμου 3943/2011 διαμορφώθηκε σε 20% για το 

2011 και 2012 ενώ μετά και την ψήφιση του νέου φορολογικού Νόμου 4110/2013, ο 

συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζεται σε 26% για τη χρήση 

2013 και μετά. Η εταιρία προσάρμοσε τις φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις λόγω 

της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% έτσι ώστε την 31/12/2013 

να αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια την καθαρή θέση της Εταιρείας.  

Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας της 31/12/2013 και της 31/12/2012, 

οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται 

συμψηφισμένες. 

Για τη χρήση 2012, η εταιρία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν.2238/1994, ο οποίος και εξέδωσε Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.  

Για τη χρήση 2013 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά 

πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν 

ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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20. Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά – Εταιρείας   

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

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

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

από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).  

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

31/12/2013 και την 31/12/2012, ανέρχεται σε 51.097.678 μετοχές.  
 

 

21. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΥΠΕΡ ΤΟ 

ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 51.097.678 34.746.421,04 1.811.138,12 36.557.559,16 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - - - - 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 51.097.678 34.746.421,04 1.811.138,12 36.557.559,16 

          

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 11.069.874 22.139.748,00 8.417.811,00 30.557.559,00 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 40.027.804 12.606.673,04 -6.606.672,88 6.000.000,16 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 51.097.678 34.746.421,04 1.811.138,12 36.557.559,16 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, στις 31/12/2013 ανέρχεται σε € 34.746.421,04 

διαιρούμενο σε 51.097.678 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

€ 0,68  εκάστη. 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο του 1/2  του μετοχικού 

κεφαλαίου με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 47 του Κ.Ν 2190/1920. Για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος έχει ήδη 

αποφασιστεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 

€5.000 χιλ. περίπου (Σημείωση 24) για τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης 

συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας στο μέλλον. 

 

22. Αποθεματικά εύλογης αξίας 

 31/12/2013 31/12/2012 

Οικόπεδα 422.106,54 456.331,39 

Κτίρια 611.317,70 660.884,00 

Σύνολο 1.033.424,24 1.117.215,39 

 

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

εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2013, έχει συμπεριληφθεί 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση με συντελεστή 26% (ο οποίος ισχύει από 

1/1/2013), λόγω της μακροπρόθεσμης ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων της, 

μειώνοντας απευθείας τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας.  

Από την προσαρμογή αυτή στο νέο φορολογικό συντελεστή, τα αποθεματικά εύλογης 

αξίας μειώθηκαν κατά ποσό € 83.791,15 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της εταιρίας εκτιμήθηκαν για τελευταία φορά εντός της 

χρήσης 2012 από ανεξάρτητους εκτιμητές. 



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 

Page 52 of 52 

23. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 31/12/2013 31/12/2012 

Δοσμένες Εγγυήσεις 8.191,92 8.191,92 

Προσθήκες (Μειώσεις) 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.191,92 8.191,92 

 

 

24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Με την από 15/02/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», αποφασίστηκαν τα κάτωθι: α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας 

των μετοχών της Εταιρείας από 0,68 ευρώ σε 1,36 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του 

συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία δύο (2) παλαιές μετοχές για 

κάθε μία (1) νέα μετοχή, β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 

23.249.443,49 ευρώ με σκοπό το συμψηφισμό και απόσβεση ίσου ποσού ζημιών 

παρελθουσών χρήσεων από το λογαριασμό «Κέρδη (Ζημίες) εις νέο», με μείωση της 

ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,36 ευρώ σε 0,45 ευρώ και γ) την αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας έως το ποσό των € 4.944.150,00 με καταβολή 

μετρητών, με την έκδοση 10.987.000 νέων κοινών ενσώματων δεσμευμένων 

ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,45 η κάθε μια και τιμή 

διάθεσης € 0,45 ανά μετοχή, με δημόσια προσφορά και με διατήρηση του δικαιώματος 

προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,4300391105834590 νέες κοινές 

ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. 

Δεν υπάρχουν άλλα, μεταγενέστερα της 31
ης

 Δεκεμβρίου, γεγονότα που να αφορούν την 

Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

Λάρισα, 28 Μαρτίου 2014  
       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ   

  

 

 

  

 

    

Α.Δ.Τ.   Κ 030874    Α.Δ.Τ.  Η 385786   

 

        

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΟΜΙΛΟΥ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α.ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ..ΠΥΡΓΙΔΗΣ 
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