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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
          "ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε." 

 
Προς την  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/5/2016 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 

 
 

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 ΔΛΠ, είναι καταχωρημένες στο 

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

135 του ν. 2190/1920. 

 

Επισκόπηση 

 

Σκιαγραφώντας, το μακροοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιήθηκε το ΙΑΣΩ 

GENERAL το 2015 διαπιστώνεται ότι επικράτησε αβεβαιότητα, ύφεση και συρρίκνωση του 

Α.Ε.Π. κατά 0,7%. Η κρίση δημοσίου χρέους της Ελληνικής Οικονομίας μετασχηματίστηκε και 

σε τραπεζική κρίση επιφέροντας τον τραπεζικό έλεγχο στις εκροές κεφαλαίων. Το γεγονός 

αυτό επέδρασε αρνητικά στην πραγματική οικονομία με σημαντικές επιπτώσεις στην 

ρευστότητα των επιχειρήσεων και στην μείωση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες κατά 

2,5% σε σταθερές αγοραίες τιμές έτους βάσης 2010. Επιπρόσθετα, στον κλάδο της υγείας 

επιβλήθηκε νομοθετικά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η απομείωση των απαιτήσεων έναντι του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω του μηχανισμού Rebate – Clawback. 

Σ’ αυτό το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον η διοίκηση του ΙΑΣΩ GENERAL έλαβε όλα τα 

αναγκαία μέτρα και η εταιρεία επέδειξε ανθεκτικότητα. Υπέστη μικρή μείωση του κύκλου 

εργασιών, διεύρυνε  τις επαγγελματικές συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς ασφάλισης και 

αύξησε την πελατειακή της βάση. 

Ταυτόχρονα, αντιμετώπισε επιτυχώς την γενικευμένη έλλειψη ρευστότητας που επιτάθηκε με 

την εφαρμογή του μηχανισμού απομείωσης απαιτήσεων έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.(Rebate-

Clawback). Επισημαίνεται, ότι η πρόβλεψη απομείωσης των απαιτήσεων της εταιρείας έναντι 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος  2015 ανήλθε σε 3,78 εκατ.ευρώ και αντέστρεψε την κερδοφόρο 

πορεία της κλινικής σε ζημιογόνο αποτέλεσμα.  

Επίσης, στην διαμόρφωση του ζημιογόνου αποτελεσματος χρήσης, συνέβαλε και η απομείωση 

0,76 εκατ.ευρώ της αξίας των συμμετοχών του ΙΑΣΩ GENERAL σε συγγενείς επιχειρήσεις. 
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Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιρείας 

 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας τη χρήση 2015 ανήλθε στα 32,20  εκ. € και είναι 

μειωμένος   κατά 2,89% σε σχέση με  την προηγούμενη οικονομική χρήση.   

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων  (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε -0,19 εκ € για το 2015 έναντι 

0,80 εκ. € για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014, παρουσιάζοντας μείωση  κατά  

123,71%.     

 Το αποτέλεσμα  Χρήσης της εταιρείας διαμορφώθηκε σε -4,40 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 29,25% εκ. ευρώ  σε σχέση με το 2014. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 1,09 εκ. ευρώ και δεν εμφανίζουν αξιόλογη 

μεταβολή σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας 

παρέμεινε σταθερός και ανήλθε σε 27,3 εκ. € . 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ   ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2015 2014 

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 1,23 1,04 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων)      - 24,75 %      - 30,03 % 

EBITDA ( επί του κύκλου εργασιών)    -0,59% 

 

   2,44% 

 

Περιθώριο Κερδών προ φόρων  

(επί του κύκλου εργασιών) 
-13,67% -18,77% 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια * 25,02% 28,49% 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις *       33,37%       39,85% 

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις * 65,84% 75,88% 

 

Το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας ανήρχετο στις 31/12/2015 σε 498 

άτομα έναντι 504 ατόμων στις 31/12/2014. 

Επενδύσεις 

 

Στη χρονιά που πέρασε συνεχίστηκε η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της 

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

της. 

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

ύψους  0,36 εκ. € περίπου, με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίηση των υπερσύγχρονων 

εγκαταστάσεων της. 
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Προοπτικές 

 
Από τα στοχεία που παρατέθηκαν προκύπτει  ότι ανασταλτικός παράγοντας κερδοφορίας του 

Ιασώ General το 2015 αποτέλεσε κυρίως το εξωτερικό περιβάλλον και κυρίως η νομοθετική 

πράξη  απομείωσης των απαιτήσεων (rebate-clawback) των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

κλινικών. Για την νομοθετική αυτή πράξη έχει κατατεθεί προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο. 

Ταυτόχρονα σε ότι αφορά το β’ εξάμηνο του 2015 η εταιρεία βάσει της αρχής της 

συντηρητικότητας  διενήργησε λογιστική πρόβλεψη που επηρέασε τους οικονομικούς δείκτες 

και το αποτέλεσμα χρήσης. 

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το φαινόμενο αυτό εδράζεται  στην δημοσιονομική 

ανισορροπία της Ελληνικής Οικονομίας και σε εταιρικό επίπεδο καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών του φαινομένου αυτού.  

Επιπρόσθετα εκτιμά ότι η δημιουργία σταθερότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος , η 

εξισορρόπηση των δημοσίων δαπανών θα αναδείξουν το δυναμικό της εταιρείας που εδράζεται 

στην προσήλωση στις αξίες μας, την εμπιστοσύνη των πελατών και την αφοσίωση του 

έμψυχου δυναμικού. 

Σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία και το δυναμικό της εταιρείας στην χρήση του 2015 

συγκρινόμενη με τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσεως 2014. Σας παραθέσαμε την έκθεση 

ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες 

και εισηγούμαστε την έγκριση, των οικονομικών καταστάσεων υποθέσεων και την απαλλαγή 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη για την διαχείριση 

και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της κρινόμενης χρήσεως. 

Χολαργός 18/3/2016 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

Γ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΑΣΩ GENERAL 

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

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

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

χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 

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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, 

τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
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ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια 

των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

 

 ECOVIS HELLAS SA  

Εθνικής Αντιστάσεως 9-11                

Xαλάνδρι 

           

          Α.Μ./ΣΟΕΛ:  150 

      Αθήνα,  28 Μαρτίου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Βρουστούρης Παναγιώτης 

Α.Μ./ΣΟΕΛ: 12921 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 

    Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων      οικονομικών 

καταστάσεων. 

  

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2015 31/12/2014 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώματα πάγια 5 40.831.069,45 42.825.936,47 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 29.848,52 32.694,96 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 7 1.462.935,72 2.219.851,84 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17 2.151.734,52 461.852,61 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 23 54.477,49 54.122,49 

   44.530.065,70 45.594.458,37 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέματα 9 987.366,47 997.961,15 

Πελάτες  8 22.589.963,91 22.035.169,74 

Λοιπές απαιτήσεις 8 3.554.614,22 3.344.380,81 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 196.055,06 752.984,10 

   27.327.999,66 27.130.495,80 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  71.858.065,36 72.724.954,17 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετοχικό κεφάλαιο 21 17.784.700,00 17.784.700,00 

Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο 22 63.209.821,78 63.209.821,78 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 22 401.242,04 418.195,93 

Λοιπά αποθεματικά 22 459.514,70 459.514,70 

Κέρδη (ζημίες) εις νέον  -63.875.564,18 -61.150.991,39 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   17.979.714,34 20.721.241,02 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Δάνεια 11 27.306.000,00 0,00 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω έξοδου από την υπηρεσία 13 1.170.122,02 1.065.618,76 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 24 8.000,00 18.740,98 

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 25 3.175.207,25 1.605.799,48 

   31.659.329,27 2.690.159,22 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 22.219.021,75 22.007.553,93 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 11 0,00 27.306.000,00 

   22.219.021,75 49.313.553,93 

Σύνολο Υποχρεώσεων 
 53.878.351,02 52.003.713,15 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  71.858.065,36 72.724.954,17 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015 

 Μετοχικό Υπέρ το Λοιπά Αποθεματικά Σωρευμένα Σύνολο 

Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεματικά Αναπροσαρμογής Κέρδη / Ζημίες Ιδίων Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης       
Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2014) 17.784.700,00 63.209.821,78 459.514,70 1.078.756,18 -54.737.352,66 27.795.440,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης 2014  

0,00 0,00 0,00 -660.560,25 -6.413.606,36 -7.074.198,98 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 17.784.700,00 63.209.821,78 459.514,70 418.195,93 -61.150.991,39 20.721.241,02 

Χρήσης (την 31η Δεκεμβρίου 2014) 

       
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης       
Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2015) 17.784.700,00 63.209.821,78 459.514,70 418.195,93 -61.150.991,39 20.721.241,02 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης 2015 

0,00 0,00 0,00 -16.953,89 -2.724.572,79 -2.741.526,68 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 17.784.700,00 63.209.821,78 459.514,70 401.242,04 -63.875.564,18 17.979.714,34 

Χρήσης (την 31η Δεκεμβρίου 2015) 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων  οικονομικών 

καταστάσεων   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 Σημ. 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 

Κύκλος εργασιών (μετά Rebate & Clawback)  32.196.629,36 33.155.005,65 

Κόστος πωληθέντων  29.137.667,15 32.190.872,45 

Μικτά κέρδη/ζημίες  3.058.962,21 964.133,20 

Λοιπά έσοδα 14 321.351,37 716.637,11 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  -933.819,35 -886.241,62 

΄Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -4.697.229,22 -1.894.570,06 

Λοιπά έξοδα 15 -310.813,84 -650.664,91 

Κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων (EBITDA) 

 

-191.453,13 

 

807.359,01 

Αποσβέσεις 5,6 -2.370.095,70 -2.558.065,29 

Κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων  (EBIT) 

  

-2.561.548,83 -1.750.706,28 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 

 

16 8.459,71 

          

21.331,80 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 16 -1.092.023,20 -1.188.752,73 

Ζημιές από Αναπροσαρμογή Εύλογης αξίας 

ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 

 

0,00 -1.440.932,45 

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 7 -756.916,12 -1.863.063,99 

Κέρδη/ζημίες προ φόρων 

 

-4.402.028,44 -6.222.123,65 

Φόρος Εισοδήματος 17 1.698.315,56 -106.482,71 

Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους (Α)  -2.703.712,88 -6.328.606,36 

    

Λοιπά συνολικά εισοδήματα     

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα 

στα αποτελέσματα  
  

 

Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας 

Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων  

 

0,00  -892.648,99 

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών 13 -29.380,15 -114.908,61 

Φόρος  Εισοδήματος 17 -8.433,65 261.964,98 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  μετά από φόρους.(Β)  -37.813,80 -745.592,62 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από 

φόρους (Α)+(Β)  

 

-2.741.526,68 -7.074.198,98 

     

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-Βασικά 

σε € 

 

     18 
 

-0,0471 -0,1103 
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Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. 

  

 

 

 

 

 

 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015 

  1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη/ζημίες προ φόρων -4.402.028,44 -6.222.123,65 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 2.370.095,70 2.558.065,29 

Προβλέψεις 3.942.262,29 1.674.480,05 

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 756.916,12 1.863.063,99 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.092.023,20 1.188.752,73 

Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές)επενδ. Δραστ/τας -8.459,71 -21.331,80 

Λοιπές προσαρμογές 3.780.615,39 2.313.302,60 

  7.531.424,55 3.354.209,21 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   

Αύξηση/(μείωση) αποθεμάτων 10.594,68 157.982,55 

Αύξηση/(μείωση) απαιτήσεων -6.836.458,10 -274.028,03 

Αύξηση/(μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού -355,00 -1.958,00 

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 296.997,71 -3.717.188,46 

Εκροή προβλέψεων -2.461,02 -44.438,81 

  -6.531.681,73 -3.879.630,75 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες  999.742,82 -525.421,54 

    

Λειτουργικές  δραστηριότητες   

Καταβληθέντες τόκοι -1.192.295,39 -770.705,48 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0,00 6.144,22 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες (Α) -192.552,57 -1.289.982,80 

    

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορές ενσώματων παγίων -357.972,48 -285.790,01 

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -14.863,70 -9.453,00 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 0,00 0,05 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 8.459,71 21.331,80 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 0,00 29.733,94 

Καθαρές ταμειακές ροές από Επενδυτικές  δραστηριότητες (Β) -364.376,47 -244.177,22 

     

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Αποπληρωμή δανεισμού 0,00 -814.000,00 

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων 0,00 -41.797,37 

Καθαρές ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες (Γ) 0,00 -855.797,37 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Α+Β+Γ) -556.929,04 -2.389.957,39 

    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 752.984,10 3.142.941,49 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 196.055,06 752.984,10 
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1. Γενικές πληροφορίες 

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

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

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο την 18.03.2016 και υπόκεινται στην τελική έγκριση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έχει κατά νόμο το δικαίωμα να τις τροποποιεί. 

 

2. Αρχές σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες Oικονομικές Kαταστάσεις με ημερομηνία 31/12/2015 έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 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 31/12/2015. Οι 

λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες Oικονομικές Kαταστάσεις είναι συνεπείς 

με αυτές που είχαν υιοθετηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 

31/12/2014. 

Η κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που 

ακολουθούνται. Επομένως, παρά την εμπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της Διοίκησης, 

είναι δυνατό να παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ των υπολογισμών και παραδοχών που έχουν 

γίνει και των πραγματικών αποτελεσμάτων. Οι εν λόγω εκτιμήσεις και παραδοχές 

επανεξετάζονται ανά τακτά διαστήματα προκειμένου να συμπεριληφθούν όλα τα νέα 

δεδομένα.  

Οι Oικονομικές Kαταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους, με εξαίρεση τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

τους  και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

 

2.2. Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1
η
Ιανουαρίου 2015 ή 

μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ στη χρήση 2015 

 

Ετήσιες βελτιώσεις 2010-2012 που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και αφορούν τα 

πρότυπα I.A.S. 16, I.A.S. 24, I.A.S. 38, I.F.R.S. 2, I.F.R.S. 3, I.F.R.S. 8 και I.F.R.S. 13, με ισχύ 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή μετά την 1/7/2014. Δεν είχαν εφαρμογή στην 

Εταιρεία. 

 

Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους» που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 

2013 και αναφέρεται σε εισφορές προγραμμάτων καθορισμένων παροχών από εργαζομένους ή 

τρίτα πρόσωπα οι οποίες συνδέονται με την παροχή υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/7/2014 και δεν είχε εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 

 

 

http://www.groupiaso.gr/
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Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την 

1/1/2015 

 
Ολοκληρωμένο Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, 

με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018. Δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση 

στην Εταιρεία. 

 

«Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 16 και Δ.Λ.Π. 38», που παρέχουν διευκρινήσεις επί των 

αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1/1/2016. Δεν αναμένεται να έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

«Τροποποίηση Δ.Π.Χ.Α. 11» Λογιστική για αποκτήσεις Δικαιωμάτων σε Κοινές 

Δραστηριότητες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. H 

τροποποίηση απαιτεί όπως ο αποκτών ένα δικαίωμα σε κοινή δραστηριότητα που συνιστά 

επιχείρηση όπως καθορίζεται στο Δ.Π.Χ.Α. 3, να εφαρμόζει όλες τις προβλέψεις του 

προτύπου. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

«Δ.Π.Χ.Α. 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί που Υπόκεινται σε Ρυθμιστικό Πλαίσιο» με 

ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. To πρότυπο καθορίζει 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης με άλλα 

πρότυπα αλλά τα πληρούν με το εν λόγω πρότυπο και επιτρέπει την αναγνώρισή τους κατά την 

πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

«Δ.Π.Χ.Α. 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018. Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις 

Διερμηνείες 13, 15, 18 και 31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται 

ακολουθώντας 5 βασικά βήματα. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην Εταιρεία. 

  

«Γεωργία: Πολυετή Φυτά – Τροποποιήσεις στα Δ.Λ.Π. 16 και 41», με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 

 «Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις – Τροποποίηση του 

Δ.Λ.Π. 27», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. Με βάση την 

τροποποίηση οι συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες, στις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή μπορούν να επιμετρώνται και με την μέθοδο της 

καθαρής θέσης, όπως αυτή καθορίζεται από το Δ.Λ.Π. 28. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη 

επίπτωση στην Εταιρεία.  

 

«Θέματα Γνωστοποιήσεων – Τροποποίηση Δ.Λ.Π. 1», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην Εταιρεία.  

 

«Πώληση ή Διανομή Περιουσιακών Στοιχείων Μεταξύ Επενδυτή και Συγγενούς ή 

Κοινοπραξίας του – Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10 και Δ.Λ.Π. 28», με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση 

στην Εταιρεία.  

 

«Επενδυτικές Οντότητες – Εφαρμογή της Εξαίρεσης από την Ενοποίηση – Τροποποίηση 

στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 12 και Δ.Λ.Π. 28», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1/1/2016. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην Εταιρεία.  
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«Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 7 Κατάσταση Ταμειακών Ροών». Η τροποποίηση προβλέπει 

γνωστοποίηση των μεταβολών στις υποχρεώσεις που αφορούν χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2017. Δεν 

αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην Εταιρεία.  

 

«Τροποποίηση Δ.Λ.Π. 12 Αναβαλλόμενοι φόροι». Αφορά την αναγνώριση αναβαλλόμενου 

φορολογικού περιουσιακού στοιχείου για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες, με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2017. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση 

στην Εταιρεία.  

«Νέο Δ.Π.Χ.Α. 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού μοντέλου μισθώσεων 

για τον μισθωτή απαιτώντας την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για 

όλες τις μισθώσεις που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να 

ταξινομεί τις μισθώσεις ως λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Το νέο πρότυπο έχει ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2019 και θα έχει επίπτωση στην Έταιρεία, 

αναφορικά με τον χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων από την άποψη του μισθωτή, βάσει 

του Δ.Λ.Π. 17.  

 

2.3.Συναλλαγματικές μετατροπές 

Α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας είναι το ευρώ. 

 

 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 ως έσοδα ή έξοδα στην Κατάσταση Συνολικών 

Εισοδημάτων. 

 

2.4.Ενσώματα πάγια 

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

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

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία 

των ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην Εταιρεία μελλοντικά 

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

συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

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

από ανεξάρτητους εκτιμητές, μειωμένες κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και 

ζημίες απομείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε 

οι αναπόσβεστες αξίες να μην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ημερομηνίες 

κλεισίματος του Ισολογισμού. 

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

περιουσιακών στοιχείων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία έχουν υποστεί ζημία απομείωσης. Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το 

ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται για να καθορισθεί ο βαθμός της 

ζημίας απομείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός 

επιμέρους περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. 

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

ροών) εκτιμάται ότι είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του 
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περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) μειώνεται μέχρι το 

ανακτήσιμο ποσό αυτού. Μια ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, 

εκτός αν το σχετιζόμενο περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται σε ένα αναπροσαρμοσμένο ποσό, 

οπότε, στην περίπτωση αυτή, η ζημία απομείωσης αντιμετωπίζεται ως μείωση στο ποσό της 

αναπροσαρμογής. 

Όταν, μεταγενέστερα, μία ζημία απομείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού 

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

εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι ώστε η αυξημένη λογιστική αξία να μην υπερβαίνει τη 

λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καμία ζημία απομείωσης 

της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) στα 

προηγούμενα έτη. Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα 

αποτελέσματα, εκτός αν το σχετιζόμενο περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται σε 

αναπροσαρμοσμένη αξία, οπότε, στην περίπτωση αυτή, η αναστροφή της ζημίας απομείωσης 

αντιμετωπίζεται ως αύξηση αναπροσαρμογής. 

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 

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν 

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

στα κέρδη εις νέον.  

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

ετησίως.   

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων 

υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  ΕΤΗ  
Κτίρια  50  

Μηχανολογικός εξοπλισμός  5-30  

Μεταφορικά μέσα  5-7  

Λοιπός εξοπλισμός  10-20  

Έπιπλα  20  

Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα  5  

 

 

 

2.5.Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Σήματα και άδειες 

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

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

στοιχείων αυτών ως εξής: 

 

Λογισμικό – Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 

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

διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 

αυτών η οποία κυμαίνεται από 3-10 έτη. 

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

ερευνών καταχωρούνται στη χρήση που πραγματοποιούνται. 
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2.6. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν σε : 

 Δάνεια και απαιτήσεις και 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε κατηγορίες από τη Διοίκηση 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το σκοπό για τον οποίο τα μέσα αποκτήθηκαν.  

 

 

2.6.1  Δάνεια και απαιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία με σταθερές και 

προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργή αγορά. 

Δημιουργούνται όταν η Εταιρεία παρέχει χρήματα ή υπηρεσίες σε έναν οφειλέτη. Τα δάνεια και 

οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης. Οι απαιτήσεις και τα 

δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός αυτών που λήγουν 

μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία Ισολογισμού. 

 

2.6.2 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

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

καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας και χαμηλού κινδύνου. 

 

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 την μέθοδο  του μέσου σταθμικού κόστους και 

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

μεταφορικά, ασφάλιστρα κλπ. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων, αναγνωρίζονται ως 

κέρδη ή ζημίες στην περίοδο που προκύπτουν.     

 

 

2.8 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. Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών 

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.  

 

2.9. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος 

κτήσης. 

 

2.10.Τρέχων και Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και με 

τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

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 τα στοιχεία διακανονιστούν. Ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται ως έξοδο 

ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων 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. 
 

2.11.Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσμες παροχές  

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

έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

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

καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και 

απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε 

εργαζόμενου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στη παρούσα αξία του, 

σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. 

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

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

χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου οι 

ημερομηνίες λήξης των οποίων προσεγγίζουν τα χρονικά όρια της σχετικής υποχρέωσης. 

 

2.12.Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη δεύσμευση, ως 

αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού 

οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Μελλοντικές ζημίες που συνδέονται με 

τρέχουσες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν εγγράφονται ως προβλέψεις. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία που συντάσσονται οικονομικές 

καταστάσεις και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη 

δυνατή εκτίμηση. 

 

2.13.Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών προ 

Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. 

 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της 

συναλλαγής αν το αποτέλεσμα της συναλλαγής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

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. 
(εγκρίνονται προς διανομή). 
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Έσοδα από ενοίκια 

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

συμβάσεις.  

 

2.14.Μισθώσεις 

Μια μίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική αν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τις ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα. Μια μίσθωση κατατάσσεται ως 

λειτουργική αν δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που 

συνοδεύουν την κυριότητα. 

Λειτουργική 

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. 

Χρηματοδοτική 

Εκμισθωτής 

Ο εκμισθωτής αναγνωρίζει στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης τα κατεχόμενα περιουσιακά 

στοιχεία που τελούν υπό χρηματοδοτική μίσθωση και τα εμφανίζει ως απαίτηση ποσού ίσου με 

την καθαρή επένδυση στην μίσθωση. 

Μισθωτής 

Κατά την έναρξη της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής αναγνωρίζει τις χρηματοδοτικές 

μισθώσεις ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης με 

ποσό ίσο προς την εύλογη αξία της μισθούμενης ιδιοκτησίας ή αν είναι χαμηλότερη, με την 

παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων, η κάθε μια προσδιοριζομένη κατά την 

έναρξη της μίσθωσης. 

 

2.15.Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οκονομικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη 

διασφάλιση ότι θα εισπραχθούν και ότι η εταιρεία θα συμμορφωθεί με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν 

πραγματοποιηθέντα έξοδα αναγνωρίζονται ως έσοδο της περιόδου εντός της οποίας 

πραγματοποιήθηκαν τα επιχορηγούμενα έξοδα. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος 

αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις και μεταφέρονται στα 

έσοδα 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 

Εταιρεία αποτελούνται κυρίως από μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τραπεζικούς δανειακούς λογαριασμούς και 

ορισμένες άλλες μορφές χρηματοδότησης.  

 

Κίνδυνος επιτοκίων 

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

υψηλότερους χρεωστικούς τόκους εξαιτίας δυσμενών μεταβολών στα επιτόκια αγοράς. 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο ταμειακών ροών από διακυμάνσεις στα επιτόκια των 

δανειακών της υποχρεώσεων κυμαινόμενου επιτοκίου. Συνεπώς, το κόστος δανεισμού δύναται 

να αυξάνεται ως αποτέλεσμα αλλαγών των επιτοκίων.  
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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. 

Τέλος, η Εταιρεία αξιολογώντας και σταθμίζοντας τους υφιστάμενους κινδύνους προβαίνει σε 

απομείωση για όσες απαιτήσεις έχουν χαρακτηριστεί ως επισφαλείς. 

 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας προκύπτει από την ενδεχόμενη αδυναμία της Εταιρείας να εξοφλήσει 

τις υποχρεώσεις της όταν λήγουν. 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 της Εταιρείας, ταξινομημένες βάσει της ημερομηνίας 

λήξεώς τους, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΧΡΗΣΗ 2015 έως 1 έτος 
από 1 έως 2 

έτη 

από 2 έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
22.219.021,75 0,00 0,00 0,00 

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

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Δάνεια 0,00 0,00 8.000.000,00 19.306.000,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
0,00 0,00 0,00 8.000,00 

Σύνολο 22.219.021,75 0,00 8.000.000,00 19.314.000,00 

     

ΧΡΗΣΗ 2014 έως 1 έτος 
από 1 έως 2 

έτη 

από 2 έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
22.007.553,93 0,00 0,00 0,00 

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

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Δάνεια 27.306.000,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
0,00 0,00 0,00 18.740,98 

Σύνολο 49.313.553,93 0,00 0,00 18.740,98 
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Διαχείριση Κεφαλαίου  
Οι στόχοι της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση και 

διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους και παράλληλα η μεγιστοποίηση της αξίας προς 

όφελος των μετόχων.  

Από τη σχετική νομοθεσία προβλέπονται συγκεκριμένες διατάξεις αναφορικά με τα ίδια 

κεφάλαια που έχουν ως εξής:  

Σε περίπτωση που το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ 

του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική 

Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την 

λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.  

Όταν το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του 

μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία 

μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.  

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του 

Τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης 

διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις 

Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του 

φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.  

 

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 

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

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

μελλοντικών γεγονότων. 

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 

Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου αν οι τελικοί φόροι που θα προσδιορισθούν από την 

φορολογική αρχή, είναι διαφορετικοί από τα ποσά που είχαν αναγνωρισθεί αρχικά, οι διαφορές 

αυτές θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών 

διαφορών θα λάβει χώρα. 

 

Επίδικες υποθέσεις 

Η Εταιρεία διενεργεί εκτιμήσεις αναφορικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και 

προβαίνει σε προβλέψεις εάν κρίνει ότι θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα λογιστικά υπόλοιπα των 

περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι εκτιμήσεις κρίνονται σημαντικές αλλά μη 

δεσμευτικές. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις 

ανωτέρω εκτιμήσεις.  

 

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. Η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών πάντως μπορεί νε επιφέρει 

μεγαλύτερες απώλειες από αυτές που έχουν αναγνωρισθεί. 
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Κίνδυνοι και αβεβαιότητες λόγω της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) 

και της νέας δανειακής σύμβασης της χώρας  
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28/6/2015, οι Ελληνικές Τράπεζες τέθηκαν σε 

αργία ενώ ταυτόχρονα επιβλήθηκαν περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων σύμφωνα με 

απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι ισχύουν μέχρι σήμερα και εκτιμάται ότι θα 

συνεχίσουν να ισχύουν για σημαντικό χρονικό διάστημα, εξαρτώμενο από την οικονομική 

πορεία της χώρας και τις γενικότερες διεθνείς εξελίξεις. Επίσης, εντός του Ιουλίου του 2015 

ψηφίστηκαν οι Νόμοι 4334/16.07.2015 και 4336/14.8.2015 από την Ελληνική Βουλή που 

αφορούν στο τρίτο πρόγραμμα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.  

Οι ανωτέρω εξελίξεις σε συνδυασμό με τους εφαρμοστικούς νόμους που ψηφίσθηκαν εντός 

του δευτέρου εξαμήνου του 2015, εκτιμάται ότι θα έχουν επιπτώσεις στην οικονομική πορεία 

της Εταιρείας και συγκεκριμένα:  

(α) η αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας από 13% σε 23%, 

έχει οδηγήσει σε μείωση των εσόδων λόγω της μετακύλισής του στους πελάτες – ασθενείς της 

Εταιρείας και σε περαιτέρω μείωση των εσόδων δεδομένου ότι οι συμβάσεις με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προβλέπουν κλειστό – σταθερό ταμειακό προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του 2018 

και για το σύνολο των μονάδων υγείας της χώρας. Σημαντικό επίσης θέμα που ενδεχομένως 

οδηγήσει σε δυσμενείς συνέπειες κυρίως στην ρευστότητα της Εταιρείας, είναι ο τρόπος με τον 

οποίο θα εφαρμοσθεί ο νέος τρόπος είσπραξης του Φ.Π.Α. από το Δημόσιο.  

(β) αν και η Εταιρεία δεν προβαίνει σε εισαγωγές φαρμάκων και υλικών από μόνη της, αλλά 

προμηθεύεται τα εν λόγω αγαθά από τρίτους προμηθευτές, ενδεχομένως η επιβολή του 

περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων να δημιουργήσει θέματα επάρκειας, έγκαιρης 

προμήθειας, αύξησης των τιμών, αλλά και επιδείνωσης της ρευστότητας, λόγω απαίτησης των 

προμηθευτών για άμεσες ταμειακές πληρωμές.  

Η Διοίκηση παρακολουθεί όλα τα παραπάνω, αξιολογεί σε συνεχή βάση την εξειδίκευση των 

μέτρων από την εφαρμογή του νέου προγράμματος ώστε να επανακαθορίσει τις πολιτικές της, 

ιδίως δε όταν διακριβώσει ότι υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις από αυτά. 

 

 

Επίδραση Rebate & Clawback επί των οικονομικών μεγεθών  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’167/23.7.2013), 

καθορίστηκαν τα εξής:  

α) ο αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (Claw back) των δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών 

εξετάσεων και φυσικοθεραπείας για τα έτη 2013-2015. Η μηνιαία δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για 

ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, μονάδες 

αιμοκάθαρσης, και κάθε άλλη ιδιωτική ή ειδικού καθεστώτος μονάδα παροχής υπηρεσιών 

υγείας και (κάθε είδους) διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσιοθεραπείες 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.  

β) η διαδικασία κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσήλια, 

διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους 

συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους καθώς και ο τρόπος απόδοσης του ποσού επιστροφής 

(Rebate). Πιο συγκεκριμένα καθορίζεται το ποσό της επιστροφής να γίνεται σε μηνιαία βάση 

και να αποδίδεται από τους υπόχρεους εντός μηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική 

τους ειδοποίηση. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συμψηφισμού των ποσών 

αυτών με υποχρεώσεις του Οργανισμού.  

γ) οι δαπάνες θα αναγνωρίζονται στην περίπτωση που υποβάλλονται στις πρώτες 20 ημέρες 

από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού μήνα 

δ) ο καθορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων ελέγχου της 

συνταγογράφησης και εκτέλεσης των εργαστηριακών πράξεων, καθώς και η εφαρμογή των 

ορίων ανά γεωγραφική περιοχή και τον καθορισμό ορίων δαπανών ανά νομό και πάροχο.  
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ε) τα μέγιστα όρια δαπανών του 2014, τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση για όλους τους 

ιδιώτες παρόχους που έχουν σύμβαση συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επίσης καθορίζουν ότι 

το σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού της δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γιά όλες τις υπηρεσίες 

που θα παράσχουν οι ιδιωτικοί πάροχοι δεν δύναται να υπερβεί στο 2013 το ποσό των € 930 

εκατ. και αντίστοιχα στα έτη 2014 και 2015 δεν μπορεί να υπερβεί τα € 890,1 εκατ. ετησίως. 

Το σημαντικότερο από τα ποσά που είναι χρήσιμο να αναφερθεί είναι αυτό των υπηρεσιών 

κλειστής νοσηλίας των ιδιωτικών κλινικών που ορίζεται στο ποσό των € 225 εκατ. για το 2013 

και στο ποσό των € 235 εκατ. για το 2014 και το 2015.  

Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί το ακριβές ποσό του rebate και claw back που 

αντιστοιχεί σε κάθε κλινική λόγω: 1) της μη ολοκλήρωσης του ελέγχου και εκκαθάρισης των 

υποβολών των ιδιωτικών κλινικών για το 2013, δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία διαιτησίας των ενστάσεων, 2) της μη γνωστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όλων 

των παραμέτρων εξατομίκευσης του προϋπολογισμού & 3) της αδυναμίας ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας ελέγχου και οριστικοποίησης των περικοπών rebate και claw back για τα έτη 2014 

& 2015. Εκτός από τους παραπάνω λόγους, εκκρεμεί δέσμευση περί αύξησης του 

προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του 2015 για την κλειστή νοσηλεία λόγω αλλαγής 

τιμολόγησης των φαρμάκων και λόγω αύξησης του ποσοστού του Φ.Π.Α., δέσμευση που μέχρι 

σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί.  

Ειδικότερα για την εξεταζόμενη περίοδο και λόγω των παραπάνω, το κοινοποιηθέν για το 

Α΄εξάμηνο 2015 σημείωμα περικοπών rebate και claw back έχει προσωρινό χαρακτήρα. Για 

τους ίδιους λόγους δεν κοινοποιήθηκε έως σήμερα το σημείωμα περικοπών του Β΄εξαμήνου 

του 2015. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί επακριβώς το ύψος των περικοπών του 

2015 και άρα να καθοριστεί επακριβώς η τελική επίπτωση επί των ετήσιων αποτελεσμάτων. 

Παρά ταύτα και για λόγους ορθής λογιστικής απεικόνισης, η Εταιρεία προέβη σε αυξημένες 

έναντι της προηγούμενης περιόδου εκτιμήσεις για περικοπές rebate και claw back, μειώνοντας 

τον Κύκλο εργασιών και τα Ίδια Κεφάλαιά της για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 κατά  

€3,78 εκατ..  

Με τον Ν.4336/2015 και την Υπουργική Απόφαση 70907/18.9.2015, παρατάθηκε για τρία 

ακόμα χρόνια (2016-2018) το καθεστώς claw back και rebate των συμβάσεων με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καθορίστηκαν τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανά κατηγορία 

παρεχόμενης υπηρεσίας από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό Ιδιώτες παρόχους για τα 

έτη 2015 έως 2018. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι θα συνεχίσει και την επόμενη τριετία η 

επίδραση των περικοπών αυτών στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.  

Η εταιρεία ως μέλος του Σ.Ε.Κ. έχει προβεί σε νομικές ενέργειες και έχει εκφράσει τις 

διαφωνίες και τις επιφυλάξεις της στους αρμόδιους φορείς, αλλά και σε όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τις περικοπές των μηχανισμών claw back και rebate. 

Εκτός από τις μέχρι σήμερα νομικές προσφυγές, θα συμμετάσχει και σε όποια άλλη συλλογική 

προσφυγή του Σ.Ε.Κ. Εκτός όμως από τις εν λόγω προσφυγές, η Εταιρεία υπέβαλε και 

προσφυγές κατά των μέχρι σήμερα κοινοποιηθέντων σημειωμάτων περικοπών και έχει 

εκφράσει τις επιφυλάξεις της να προσφύγει και κατά οποιασδήποτε νέας απόφασης περικοπής, 

ιδίως μάλιστα εάν αυτές έχουν οριστικό χαρακτήρα.  

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 90 του υπ΄αρ. 4368/2016 Νόμου, οι δαπάνες των παρόχων 

υγείας, πλην φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1/1/2016 και υποβάλλονται στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε 

περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού 

αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και 

κατ΄ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να ελέγξει οριστικά 

και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους του, 

πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 2012-2015, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω.  
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Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31/12/2015 αποφασίστηκε ότι η ισχύς των 

υφισταμένων συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Παρόχων Ιδιωτικής Υγείας, 

παρατάθηκαν μέχρι 30/6/2016.  

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, με ανακοινώσεις του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι 

περικοπές του Οργανισμού για rebate σχεδιάζεται να γίνονται σε μηνιαία βάση και 

δρομολογούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για real time έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

 

 

5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2015 

 

 

 Οικόπεδα κτίρια 
Μηχ/γικός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 

υπό 

εκτέλεση  
Σύνολο 

Έναρξη Χρήσης 

(1/1/2015) 
        

Κόστος ή εκτίμηση 8.517.739,00 35.339.959,63 30.599.384,92 18,99 13.768.181,55 23.173,65  88.248.457,74 

Σωρευμένες 

αποσβέσεις 
0,00 -9.839.632,63 -25.223.795,94 -18,98 

-

10.359.073,72 
0,00  -45.422.521,27 

Αναπόσβεστη αξία  8.517.739,00 25.500.327,00 5.375.588,98 0,01 3.409.107,83 23.173,65   42.825.936,47 

Κίνηση χρήσης 

(01/01 – 31/12/2015)         
Υπόλοιπο έναρξης 8.517.739,00 25.500.327,00 5.375.588,98 0,01 3.409.107,83 23.173,65  42.825.936,47 

Προσθήκες 0,00 19.259,80 297.407,35 0,00 41.305,33 0,00  357.972,48 

Διαγραφή αρχικής 

αξίας πωληθέντων 
0,00 0,00 -53.101,75 0,00 -40.135,28 0,00  -93.237,03 

Διαγραφή 

σωρευμένων 

αποσβέσεων 

0,00 0,00 53.101,64 0,00 39.681,45 0,00 
 

92.783,09 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 -665.268,10 -1.163.292,39 0,00 -523.825,07 0,00  -2.352.385,56 

Αναπόσβεστη αξία  8.517.739,00 24.854.318,70 4.509.703,83 0,01 2.926.134,26 23.173,65  40.831.069,45 

Λήξη χρήσης 

(31/12/2015)         
Κόστος ή εκτίμηση 8.517.739,00 35.359.219,43 30.843.690,52 18,99 13.769.351,60 23.173,65  88.513.193,19 

Σωρευμένες 

αποσβέσεις 
0,00 

-

10.504.900,73 
-26.333.986,69 -18,98 

-

10.843.217,34 
0,00  -47.682.123,74 

Αναπόσβεστη αξία 8.517.739,00 24.854.318,70 4.509.703,83 0,01 2.926.134,26 23.173,65  40.831.069,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 26 of 38 

 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2014 

 

 

 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της Εταιρείας επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους στη χρήση 

2014 από ανεξάρτητους εκτιμητές (επίπεδο ιεράρχησης εύλογων αξιών 2). Για την επιμέτρηση 

της αξίας τους χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης, η 

συγκριτική μέθοδος και η υπολειμματική μέθοδος. 
Επί των ακινήτων της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στα ενσώματα πάγια, υφίστανται 

εμπράγματα βάρη υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος ΚΥΠΡΟΥ LTD,ποσού € 36.720.000,00, για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου ποσού 

€30.600.000,00 το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 31/12/2015 ανερχόταν σε 

€27.306.000,00. 

Στην Εταιρεία επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2015, συνολικά ποσό ύψους €0,358 

εκατ. περίπου και αφορά στην ανακατασκευή χώρων του κεντρικού κτιρίου της Εταιρείας, 

κόστους €0,019 εκατ., σε αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού κόστους €0,041 εκατ. και τα 

υπόλοιπα €0,298 εκατ. σε αγορές μηχανολογικού και λοιπού ιατρικού εξοπλισμού 

(ενδοσκοπικά εργαλεία, σύστημα τηλεμετρίας, φορητό ακτινοσκοπικό σύστημα κ.α.). 

 

 

 

 

 Οικόπεδα κτίρια 
Μηχ/γικός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 

υπό 

εκτέλεση  
Σύνολο 

Έναρξη Χρήσης 

(1/1/2014) 
        

Κόστος ή εκτίμηση 10.965.000,00 35.649.933,80 30.471.037,27 18,99 13.733.920,37 23.173,65  90.843.084,08 

Σωρευμένες 

αποσβέσεις 
0,00 -9.137.119,86 -23.977.873,43 -18,98 -9.843.308,14 0,00 

 
-42.958.320,41 

Αναπόσβεστη αξία  10.965.000,00 26.512.813,94 6.493.163,84 0,01 3.890.612,23 23.173,65   47.884.763,67 

Κίνηση χρήσης 

(01/01 – 31/12/2014)         
Υπόλοιπο έναρξης 10.965.000,00 26.512.813,94 6.493.163,84 0,01 3.890.612,23 23.173,65  47.884.763,67 

απομείωση αξίας 

ακινήτων 

(επανεκτίμηση) 

-2.447.261,00 -392.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
-2.839.855,00 

Προσθήκες 0,00 87.566,47 133.684,77 0,00 64.538,77 0,00  285.790,01 

Διαγραφή αρχικής 

αξίας πωληθέντων 
0,00 -4.946,64 -5.337,12 0,00 -30.277,59 0,00 

 
-40.561,35 

Διαγραφή 

σωρευμένων 

αποσβέσεων 

0,00 4.946,63 5.196,43 0,00 28.314,15 0,00 

 
38.457,21 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 -707.459,40 -1.251.118,94 0,00 -544.079,73 0,00  -2.502.658,07 

Αναπόσβεστη αξία  8.517.739,00 25.500.327,00 5.375.588,98 0,01 3.409.107,83 23.173,65  42.825.936,47 

Λήξη χρήσης 

(31/12/2014)         
Κόστος ή εκτίμηση 8.517.739,00 35.339.959,63 30.599.384,92 18,99 13.768.181,55 23.173,65  88.248.457,74 

Σωρευμένες 

αποσβέσεις 
0,00 -9.839.632,63 -25.223.795,94 -18,98 

-

10.359.073,72 
0,00 

 
-45.422.521,27 

Αναπόσβεστη αξία 8.517.739,00 25.500.327,00 5.375.588,98 0,01 3.409.107,83 23.173,65  42.825.936,47 
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2015 

 Σήματα και άδειες Λοιπά  Σύνολο 

Έναρξη Χρήσης (1/1/2015)     
Κόστος ή εκτίμηση 580.850,92 1.682.279,39  2.263.130,31 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και  

απομείωση 
-574.795,34 -1.655.640,01 

 
-2.230.435,35 

Αναπόσβεστη αξία  6.055,58 26.639,38  32.694,96 

Κίνηση 01/01 – 31/12/2015     
Υπόλοιπο έναρξης 6.055,58 26.639,38  32.694,96 

Προσθήκες 0,00 14.863,70  14.863,70 

Αποσβέσεις χρήσης -6.055,58 -11.654,56  -17.710,14 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 29.848,52  29.848,52 

Λήξη χρήσης (31/12/2015)     
Κόστος ή εκτίμηση 580.850,92 1.697.143,09  2.277.994,01 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 

απομείωση 
-580.850,92 -1.667.294,57 

 
-2.248.145,49 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 29.848,52  29.848,52 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2014 

 Σήματα και άδειες 

Μηχανογραφικές 

εφαρμογές  Σύνολο 

Έναρξη Χρήσης (1/1/2014)     
Κόστος ή εκτίμηση 580.850,92 1.672.826,39  2.253.677,31 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και  

απομείωση 
-526.391,11 -1.648.637,02  -2.175.028,13 

Αναπόσβεστη αξία  54.459,81 24.189,37  78.649,18 

Κίνηση 01/01 – 31/12/2014     
Υπόλοιπο έναρξης 54.459,81 24.189,37  78.649,18 

Προσθήκες 0,00 9.453,00  9.453,00 

Αποσβέσεις χρήσης -48.404,23 -7.002,99  -55.407,22 

Αναπόσβεστη αξία 6.055,58 26.639,38  32.694,96 

Λήξη χρήσης (31/12/2014)     

Κόστος ή εκτίμηση 580.850,92 1.682.279,39  2.263.130,31 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 

απομείωση 
-574.795,34 -1.655.640,01  -2.230.435,35 

Αναπόσβεστη αξία 6.055,58 26.639,38  32.694,96 

 

 

7. Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 

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

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

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ.», «ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ.», στην «ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ.» με ποσοστό 0,0005% και στην «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με 

ποσοστό 11,47%. Όλες οι παραπάνω εταιρείες είναι θυγατρικές της ΙΑΣΩ ΑΕ. 
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Στη χρήση 2015, στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας αναγνωρίσθηκαν ζημίες 

απομείωσης της συγγενούς εταιρείας ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ποσού € -756.916,12. Για τον 

υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας (εύλογη αξία μείον κόστη διάθεσης), συντάχθηκε 

πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο οι βασικές παραδοχές του οποίου είναι, ετήσιο ΕΒΙΤ -8,5% 

επί των πωλήσεων κατά μέσον όρο και προεξοφλητικό επιτόκιο (WACC) 10,05%.  

 

 

8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

  31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτες  21.521.338,45 19.696.779,69 

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 3.594.676,95 3.171.453,52 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 2.245.200,61 2.027.783,01 

Επιταγές εισπρακτέες 75.974,44 480.899,48 

Επιταγές σε καθυστέρηση 1.109.325,62 1.022.495,27 

Επισφαλείς πελάτες 6.679.923,00 6.332.165,85 

Μείον:προβλέψεις απομείωσης -12.636.475,16 -10.696.407,08 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 22.589.963,91 22.035.169,74 

Προκαταβλημένοι-παρακρατημένοι φόροι 

εισοδ/τος 
 

2.587.268,93 1.912.243,29 

Απαιτήσεις από Φ.Π.Α. 0,00 102.018,63 

Χρεώστες διάφοροι 1.691.136,66 1.706.342,45 

Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 730,55 0,00 

Προκ/λές αγορών αποθ/των 44.051,77 41.580,88 

Μετ/κοί λογ/μοί ενερ/κού 311.191,75 662.392,74 

Λοιπές απαιτήσεις 8.582,62 8.150,88 

Μείον: προβλ. απομείωσης -1.088.348,06 -1.088.348,06 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 3.554.614,22 3.344.380,81 

 
Η αύξηση των απαιτήσεων από Πελάτες, οφείλεται στην καθυστέρηση των πληρωμών του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τόσο για τις τρέχουσες υποβολές όσο και για τις υποβολές των προηγούμενων 

χρήσεων. 

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών – χρεωστών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης 

απομείωσης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς. 

 

 

Οι μεταβολές στις επισφαλείς απαιτήσεις κατά τη χρήση 2015-2014 για την Εταιρεία έχουν 

ως εξής: 

 

 31/12/2015 31/12/2014 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
11.784.755,14 

10.125.847,22 

Αυξήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης Πελάτες 1.940.068,08 1.658.907,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

13.724.823,22 11.784.755,14 
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Οι λοιπές απαιτήσεις, αφορούν λογαριασμούς διαχείρισης προκαταβολών και χρηματικές 

διευκολύνσεις προσωπικού. 

 

9. Αποθέματα 

 

 31/12/2015 31/12/2014 

Αναλώσιμα Υλικά 987.366,47 997.961,15 

Σύνολο 987.366,47 997.961,15 

 

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 ελαχιστοποιήσει 

τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, 

κλοπές κλπ. 

 

 

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας και 

χαμηλού κινδύνου. 

 

 

 31/12/2015 31/12/2014 

Ταμείο 8.423,72 5.391,61 

Τραπ. κατ/σεις όψεως 187.631,34 747.592,49 

Προθεσμιακές καταθέσεις 0,00 0,00 

Σύνολο 196.055,06 752.984.10 

 
 

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, 

ταυτίζεται με τη λογιστική αξία τους. 
 

 

 

 

 

11. Δάνεια 

Η ανάλυση των δανείων της Εταιρείας  σε βραχυπρόθεσμη και  μακροπρόθεσμη λήξη  κατά 

την 31/12/2015 έχει ως εξής: 

  Βραχυπρόθεσμα   Μακροπρόθεσμα      Σύνολο 

ΙΑΣΩ GENERAL AE 0,00 27.306.000,00 27.306.000,00 

Σύνολο 0,00 27.306.000,00 27.306.000,00 

 

Η ανάλυση των δανείων της Εταιρείας  σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λήξη  κατά την 

31/12/2014 έχει ως εξής: 

  Βραχυπρόθεσμα   Μακροπρόθεσμα      Σύνολο 

ΙΑΣΩ GENERAL AE 27.306.000,00 0,00 27.306.000,00 

Σύνολο 27.306.000,00 0,00 27.306.000,00 
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Οι δόσεις των ομολογιακών δανείων της Εταιρείας, για τις οποίες γεννάται υποχρέωση 

εξόφλησής τους εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς, δεν συμπεριλαμβάνονται στις 

μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αλλά μεταφέρονται στις 

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.  

Η Εταιρεία έχει συνομολογήσει με τις πιστώτριες τράπεζες Ε.Τ.Ε. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και Ε.Τ.Ε. 

ΚΥΠΡΟΥ LTD, την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων ομολογιακών δανείων και ιδίως την 

τροποποίηση ορισμένων όρων και δεικτών. Οι εν λόγω αλλαγές επιβλήθηκαν από τα 

προβλήματα που προκάλεσε σταδιακά ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις υπερβολικές περικοπές των 

υποβολών-εσόδων και τις υπέρμετρες καθυστερήσεις πληρωμών.  

Η νέα αυτή συμφωνία προβλέπει 7ετή αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων, τα οποία κατά 

την 31/12/2015 ανέρχονταν σε € 27,306 εκατ.. 
Η χρονική κατανομή της αποπληρωμής των Ομολογιακών Δανείων και του χρηματοοικονομικού 

κόστους κατά την διάρκεια των επομένων χρήσεων έχουν ως κάτωθι: 

 

Χρήση 2016 750.915,00 

Χρήση 2017 750.915,00 

Χρήση 2018 2.750.915,00 

Χρήση 2019 4.252.647,00 

Χρήση 2020 4.104.147,00 

Χρήση 2021 5.455.647,00 

Χρήση 2022 15.538.897,00 

Σύνολα(*)  33.604.083,00 

 

(*) Το ποσό των € 33.604.083,00 αφορά το σύνολο των χρεολυσίων και τόκων που θα πρέπει 

να καταβάλει η Εταιρεία μέχρι και την εξόφληση του ομολογιακού δανείου.  

 

11.1 Καθαρός Δανεισμός 

   

31/12/2015 

 

31/12/2014 

Σύνολο Δανεισμού 27.306.000,00 27.306.000,00 

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα -196.055,06 -752.984,10 

Καθαρός Δανεισμός 27.109.944,94 26.553.015,90 

 

12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

  31/12/2015 31/12/2014 

Προμηθευτές 18.277.677,49 18.492.999,39 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.056.943,62 865.771,69 

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 998.465,68 529.668,21 

Πιστωτές διάφοροι 1.519.595,58 1.656.424,85 

Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 237.019,25 231.002,74 

Λοιπές υποχρεώσεις 129.320,13 231.687,05 

 Σύνολο 22.219.021,75 22.007.553,93 
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Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες εντός 5 μηνών από τη λήξη της χρήσης κατά 

μέσον όρο. 
 

13. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Τα στοιχεία της πρόβλέψης της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  31/12/2015 31/12/2014 

ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ 1.170.122,02 1.065.618,76 

ΣΥΝΟΛΟ 1.170.122,02 1.065.618,76 
  

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Επιτόκιο προεξόφλησης  2,20% 

Αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση αποδοχών  2,00% 

Μέση αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή  προσωπικού          24,53 

 

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

αναγνωρίστηκε στα αποτολέσματα καθώς και οι μεταβολές στην παρούσα αξια της 

υποχρέωσης έχουν ως εξής: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1
η
 Ιανουαρίου  1.065.618,76 908.498,86 

Δαπάνη τόκου  26.625,75 31.797,46 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας  65.260,26 53.248,82 

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανοσισμών 10.287,35 70.378,46 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους  -27.050,25 -113.213,45 

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση  29.380,15 114.908,61 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου 1.170.122,02 1.065.618,76 
 

14. Λοιπά έσοδα  

 

 31/12/2015 31/12/2014 

- Έσοδα από μισθώματα
(1) 98.000,00 118.190,36 

- Επιχορηγήσεις 0,00 29.733,94 
- Παρεπόμενες υπηρεσίες

(1) 38.085,99 40.864,10 
- Λοιπά έσοδα πελατών και Κέρδη παγίων στοιχείων 91.620,54 197.790,32 
-΄Εσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων  69.259,89 324.649,80 
-Έσοδα προηγ. χρήσεων 24.384,95 5.408,59 
  321.351,37 716.637,11 

 

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

μέσω επαγγελματικών και λειτουργικών συμβάσεων και μισθώσεων για την διατήρηση 

καταστημάτων, κλπ. 
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15. Λοιπά έξοδα  

  

  31/12/2015 31/12/2014 

Λοιπά έξοδα πελατών- Προσαυξήσεις 25.106,04 44.618,83 

Ζημίες Εκποίησης Πάγιων Στοιχείων 453,94 2.104,11 

Φόροι-Τέλη παρελθουσών χρήσεων 985,00 34.495,44 

Περικοπές και λοιπά έξοδα ασφαλιστικών ταμείων 224.733,98 377.135,18 

Λοιπά έξοδα παρελθουσών χρήσεων 59.534,88 192.311,35 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 310.813,84 650.664,91 

 

 

 

 

16. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 31/12/2015 31/12/2014 

- Χρεωστικοί τόκοι 22.275,11 11.598,55 

- Τόκοι  & έξοδα ομολογιακού δανείου 1.061.979,51 1.172.156,12 

- Λοιπά 7.768,58 4.998,06 

Σύνολο 1.092.023,20 1.188.752,73 

Χρηματοοικονομικά έσοδα     

- Πιστωτικοί τόκοι 8.459,71 14.701,80 

- Μερίσματα 0,00 6.630,00 

Σύνολο 8.459,71 21.331,80 

 

 

 

17. Φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος (καταβλητέος) προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή του 

λογιστικού αποτελέσματος με τις διαφορές μεταξύ λογιστικής-φορολογικής βάσης και των μη 

εκπιπτόμενων στην φορολογία εισοδήματος δαπανών.Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος 

κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που 

δηλώνονται παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις 

φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία τη Εταιρείας και οριστικοποιηθούν οι σχετικές 

φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από 

τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φορολογικό συμψηφισμό κερδών 

των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 

Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας της 31/12/2015 και της 31/12/2014 οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες. 
Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

Φόρος εισοδήματος 31/12/2015 31/12/2014 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος 1.698.315,56 -106.482,71 

Σύνολο 1.698.315,56 -106.482,71 
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Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως 

εξής: 

 

 31/12/2015 31/12/2014 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -4.402.028,44 -6.222.123,65 

Φορολογικός συντελεστής 29% 26% 

Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή 1.276.588,25 1.617.752,15 

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή 70.244,58 0,00 

Φόρος από μη εκπιπτόμενα έξοδα/έσοδα (να μπουν 

λογιστικές διαφορές/φόρος) 
-121.754,42 -122.594,72 

Φόρος ζημιών και απομειώσεων προηγουμένων 

χρήσεων 
473.237,15 -1.601.640,14 

Φόρος 1.698.315,56 -106.482,71 

 

Στην τρέχουσα χρήση αναγνωρίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος επί ζημιών και απομειώσεων 

προηγουμένων χρήσεων, λόγω της σχετικής βεβαιότητας που θεμελιώθηκε εντός αυτής, 

αναφορικά με την ανακτησιμότητά του. 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2009 – 2010 δεν έχουν εξετασθεί 

από τις φορολογικές αρχές.  

Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 η Εταιρεία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή –

Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Ομοίως θα ελεγχθεί και η 

χρήση 2015. 

 

 

18. Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή 

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 χρήσης, εξαρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση 

(ίδιες μετοχές). 

 

  31/12/2015 31/12/2014 

Ζημίες που αναλογούν στους μετόχους  
-2.703.712,88 -6.328.606,36 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών  57.370.000 57.370.000 

Βασικά ζημίες ανά μετοχή -0,0471 -0,1103 

 

Με βάση το Δ.Λ.Π. 33, ο σταθμισμένος αριθμός μετοχών την 31/12/2015 και την 31/12/2014 

για την Εταιρεία, ανέρχεται σε 57.370.000 μετοχές. 

 

19. Μερίσματα ανά μετοχή 

Με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., το μέρισμα εμφανίζεται στην καθαρή θέση της 31
ης

 Δεκεμβρίου 

εκάστου έτους. Με την έγκριση της καταβολής του από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση των 

μετόχων, μεταφέρεται από την καθαρή θέση στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Η Εταιρεία λόγω σωρευμένων ζημιώνδεν διανείμει μέρισμα. 
 

20. Εγγυήσεις- Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία έχει  υποχρεώσεις για  θέματα που προκύπτουν από τη δραστηριότητά της. Πιο 

συγκεκριμένα: 
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Εγγυήσεις 

Η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε έχει δώσει εγγυήσεις σε τράπεζες € 30,60 εκατ. υπέρ της ΙΑΣΩ 

GENERAL Α.Ε. 

Δικαστικές, Διοικητικές και Διαιτητικές Διαδικασίες 

Οι σημαντικότερες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας, περιγράφονται ακολούθως: 

Ι. Απαιτήσεις τρίτων από αστική επαγγελματική ευθύνη ιατρών οι οποίες καλύπτονται 

από συμβάσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης.  

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

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

λόγω ηθικής βλάβης από επικαλούμενα ιατρικά λάθη.  

Τα αιτούμενα κονδύλια των ανωτέρω υποθέσεων, όπως αναφέρονται στα σχετικά δικόγραφα, 

ανέρχονται σε εξωπραγματικά ύψη και δεν πρόκειται να επιδικασθούν από τα Ελληνικά 

Δικαστήρια, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα νομολογία, αλλά το ύψος τους δεν μπορεί και να 

σταθμιστεί με ακρίβεια. 

Η έκβαση των περισσότερων από τις προαναφερόμενες δικαστικές υποθέσεις προβλέπεται 

θετική για την Εταιρεία και εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική της 

κατάσταση. Η Εταιρεία δηλώνει ότι ακόμη και σε περίπτωση που ευδοκιμήσουν ορισμένες εκ 

των προαναφερόμενων απαιτήσεων, θα καλυφθούν σχεδόν στο σύνολό τους από τις 

ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχει συνάψει συμβάσεις για αστική επαγγελματική 

ευθύνη τόσο η Εταιρεία όσο και οι συνεργάτες ιατροί. 

Επιπλέον, λόγω της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «Ασπίς 

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

ώστε να εμπεριέχουν πλέον το σύνολο του εκτιμώμενου κινδύνου, ανεξάρτητα από το εάν η 

Εταιρεία ικανοποιηθεί από το προϊόν εκκαθάρισης της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας.  

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

καλύπτονται από συμβάσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

Τον Δεκέμβριο του 2010,  η Διοίκηση δεν προχώρησε σε ανανέωση των ασφαλιστήριων 

συμβάσεων (οι οποίες έληξαν 20/11/2010), διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες για να συνεχίσουν 

την ασφαλιστική κάλυψη των περιστατικών αστικής επαγγελματικής ευθύνης, απαίτησαν 

περαιτέρω κάλυψη αυτών των περιστατικών με απαλλαγή ανά περιστατικό, ποσού το οποίο 

είναι μεγαλύτερο από το σύνηθες ποσό που εκδικάζουν τα Ελληνικά δικαστήρια. Μέχρι την 

31/12/2015, έχουν κοινοποιηθεί στην Εταιρεία αγωγές που δεν καλύπτονται από συμβάσεις 

αστικής επαγγελματικής ευθύνης, ύψους € 3.462.340,71 για τις οποίες εκτιμούμε ότι τα τυχόν 

επιδικασθέντα ποσά θα καλυφθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχουν συνάψει 

συμβάσεις επαγγελματικής ασφαλιστικής ευθύνης οι συνεναγόμενοι ιατροί. 

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

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

διενεργείται πρόβλεψη μέσω των αποτελεσμάτων για το σύνολο της ζημίας που εκτιμάται από 

την Εταιρεία ότι ενδέχεται να προκύψει. 

IIΙ. Απαιτήσεις από εργατικές διαφορές 

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

Εταιρείας (εργατικές διαφορές κλπ.), η έκβαση των οποίων δεν αναμένεται ότι θα έχει ουσιώδη 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της. Για την αιτία αυτή, η Εταιρεία έχει σχηματίσει 

πρόβλεψη για κάθε πιθανό κίνδυνο. 

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

αποζημιώσεις συνολικού αγωγικού αιτήματος (όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την σε πρώτο 

βαθμό εκδίκαση αρκετών εκ των υποθέσεων) ποσού περίπου €16,42εκατ. που εκκρεμοδικούν. 

Αν και η τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν 

στάδιο, η Εταιρεία έχει σχηματίσει μέχρι την 31/12/2015, σωρευτική πρόβλεψη στις 

Οικονομικές Καταστάσεις ποσό περίπου € 2,972 εκατ. που κρίνεται ικανοποιητική. 
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Εμπράγματα βάρη 

Επί των ακινήτων στης Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη υπέρ της Εθνικής Τράπεζας 

Ελλάδος ύψους 120% της αρχικής αξίας του ομολογιακού δανείου. 

Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, παρουσιάζονται στη σημείωση 17. 

 

 

21. Μετοχικό Κεφάλαιο 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΟΙΝΕΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΥΠΕΡ ΤΟ 

ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 57.370.000 17.784.700,00 63.209.821,78 80.994.521,78 

          

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0 0,00 0,00 0,00 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0 0,00 0,00 0,00 

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 57.370.000 17.784.700,00 63.209.821,78 80.994.521,78 

     

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΟΙΝΕΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΥΠΕΡ ΤΟ 

ΑΡΤΙΟ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 57.370.000 17.784.700,00 63.209.821,78 80.994.521,78 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0 0,00 0,00 0,00 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 0 0,00 0,00 0,00 

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 57.370.000 17.784.700,00 63.209.821,78 80.994.521,78 

 

 

 

22. Αποθεματικά εύλογης αξίας – Λοιπά αποθεματικά 

 

 31/12/2015 31/12/2014 

Οικόπεδα 0,00 0,00 

Κτίρια 401.242,04 418.195,93 

Σύνολο αποθεματικών εύλογης αξίας 401.242,04 418.195,93 

Τακτικό αποθεματικό 459.514,70 459.514,70 

Σύνολο λοιπών αποθεματικών 459.514,70 459.514,70 

 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της Εταιρείας εκτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους στη χρήση 2014 

από ανεξάρτητους εκτιμητές (επίπεδο ιεράρχησης εύλογων αξιών 2). Για την επιμέτρηση της 

αξίας τους χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης, η 

συγκριτική μέθοδος και η υπολειμματική μέθοδος. 

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

στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015, έχει συμπεριληφθεί αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση με συντελεστή 29%. 

Η μείωση των αποθεματικών εύλογης αξίας την 31/12/2015 κατά ποσό € 16.953,89 οφείλεται 

στην προσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης λόγω αλλαγής φορολογικού 

συντελεστή από 26% σε 29%. 

 Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας το οποίο 

καταλογίζεται με την έγκριση της διανομής των κερδών από την Τακτική Γενική Συνέλευση 
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και δημιουργείται με τη μεταφορά ποσοστού τουλάχιστον 5% επί των ετήσιων κερδών, μετά 

την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, έως ότου αυτό φθάσει τουλάχιστον στο 1/3 του 

μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους της 

Εταιρείας παρά μόνο σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας. 

 

 

23. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Εγγυήσεις  31/12/2015 31/12/2014 

Δ.Ε.Η. 36.305,00 36.305,00 

ΕΥΔΑΠ 249,63 249,63 

ΑΕΡΙΩΝ 26,41 26,41 

ΚΤΙΡΙΩΝ 15.704,45 15.429,45 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2.192,00 2.112,00 

ΣΥΝΟΛΟ 54.477,49 54.122,49 

 

 

Όλες οι ανωτέρω δοσμένες εγγυήσεις, είτε σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς αφορούν 

στην λειτουργία της Εταιρείας και επιστρέφονται με την λήξη των συμβάσεων που τις 

καθορίζουν. Η είσπραξή τους αναμένεται να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από 

την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

 

 

24. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

  31/12/2015 31/12/2014 

ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 8.000,00 18.740,98 

ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 18.740,98 

 

25. Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις αφορούν σε λογισμένες προβλέψεις της Εταιρείας 

πέραν του ενός έτους.  Περιλαμβάνουν, κυρίως, προβλέψεις για εκκρεμοδικίες (βλέπε σημ.20 

Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) και προβλέψεις για δεδουλευμένες αμοιβές γιατρών 

παρελθουσών χρήσεων, οι οποίες θα αποδοθούν μετά την είσπραξη των οφειλών από τα 

Ασφαλιστικά Ταμεία. 

 

 31/12/2015 31/12/2014 

Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες 2.972.542,28 1.323.610,50 

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 202.664,97 282.188,98 

ΣΥΝΟΛΟ 3.175.207,25 1.605.799,48 
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26. Ενδοεταιρικές συναλλαγές 

Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 είναι τα κάτωθι: 

 

 
ΑΓΟΡΕΣ  & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/1/2015 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ ΑΕ - 243.001,06 - - - 

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. 82.721,23 - 1.880,09 63.106,40 147.707,72 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. - 3.796,41 - - - 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 
- 617.103,43 - - - 

ΣΥΝΟΛΑ - 863.900,90 - - - 

 

 

ΑΓΟΡΕΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2014  

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  

ΠΩΛΗΤΗΣ  ΙΑΣΩ Α.Ε  
ΙΑΣΩ GENERAL 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΙΑΣΩ A.E.  -  348.201,79 - - 

ΙΑΣΩ GENERAL A.E.  156.301,15 -  5.577,98 161.879,13 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ  - 54,00 -  - 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.  - 549.362,47 - - 

ΣΥΝΟΛΑ  - 897.618,26 - - 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 31/12/2015 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΙΑΣΩ Α.Ε. 

ΙΑΣΩ GENERAL 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ ΑΕ - 730,55 - - 

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. 525.004,47 - 848.562,43 1.373.566,90 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. - 6.132,40 - - 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. - 66.638,12 - - 

ΣΥΝΟΛΑ - 73.501,07 - - 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2014  

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε.  

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

A.E.  

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ A.E.  

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

A.E.  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΙΑΣΩ GENERAL A.E.  341.258,97 -  654.445,75 12.637,67 1.008.342,39 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E.  - 21.510,38 - -  - 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.  - 3.523,90 - - - 

ΣΥΝΟΛΑ  - 25.034,28 - - - 
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27. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τις χρήσεις 2015 και 2014, της 

Εταιρείας είναι:  

 

 31/12/2015 31/12/2014 

Μισθωτοί 498 504 

Ημερομίσθιοι 0 0 

Σύνολο προσωπικού 498 504 

 

28. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 Η ιστοσελίδα της εταιρείας www.iaso.gr μεταφέρθηκε στο νέο web site του Ομίλου 

www.groupiaso.gr, με νέα εμφάνιση και ανανεωμένο περιεχόμενο για καλύτερη 

εμπειρία πλοήγησης.  

 

Δεν υπάρχουν άλλα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου γεγονότα που να αφορούν την 

Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

 

 
Χολαργός, 18 Μαρτίου 2016 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ I. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΦΑΦΟΥΤΗΣ N. ΞΕΝΟΦΩΝ 

 

 
 

 

   

   

Α.Δ.Τ.   Κ 030874  Α.Δ.Τ.  Σ 016898 

   

 

   

   

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΛΑΜΠΡΟΣ 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Α.Δ.Τ. Ξ 357081  (ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 49181) 

 


