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Οι συνημμένες Eτήσιες Οικονομικές Kαταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. την 23/4/2018 και έχουν 

αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.groupiaso.gr.  

Έδρα Εταιρείας: Λ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5045001000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53442/01ΑΤ/Β/02/460) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. 

 

 

 

 

http://www.groupiaso.gr/
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ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

"MEDSTEM SERVICES - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ A.E." 

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  

1/1 - 31/12/2017 

 

Προς την  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 

 

Κύριοι μέτοχοι, 

Με την παρούσα έκθεση διαχειρίσεως, επισυνάπτουμε πλήρη ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων όπως αυτές έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και έχουν δημοσιευθεί όπως ορίζει το άρθρο 135 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Επισκόπηση 

Η εταιρεία λειτουργεί μια από τις επιστημονικά και τεχνολογικά αρτιότερες τράπεζες επεξεργασίας 

ομφαλοπλακουντιακού αίματος στην Ελλάδα και φυλάσσει όλα τα μοσχεύματα βλαστοκυττάρων 

στα εργαστήρια της. 

Κατά το 2017 ο αριθμός των αποθηκεύσεων βλαστοκυττάρων, μειώθηκε κυρίως λόγω της 

παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης πού βιώνει η Ελλάδα. 

 

Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιρείας 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την χρήση του 2017, παρουσίασε μείωση της τάξεως του 

11,14% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθε σε € 1,30 εκατ. από €1,46 εκατ. της 

προηγούμενης χρήσης. Ως αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, τα μικτά κέρδη της εταιρείας 

μειώθηκαν κατά 10,79%, και ανήλθαν σε € 0,52 εκατ. έναντι € 0,58 εκατ. της χρήσης του 2016. Τα 

κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

της παρούσας χρήσεως ανήλθαν σε € 0,42 εκατ. έναντι € 0,35 εκατ. της προηγούμενης χρήσης 

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 19,89% λόγω της μειωμένης συγκριτικά πρόβλεψης για 

επισφαλείς απαιτήσεις. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,40 εκατ. έναντι ζημιών € -0,53 εκατ. τη χρήση του 2016 τα 

οποία, όμως, είχαν επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη ζημία (ύψους € -0,86 εκατ.) που 

προέκυψε από την πώληση της συμμετοχής της «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» στην θυγατρική εταιρεία του 

Ομίλου ΙΑΣΩ «Ιασώ General Γενική Κλινική Χολαργού Α.Ε.». Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους 

ανήλθαν σε € 0,29 εκατ. έναντι ζημίας € -0,38 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.  

Η κατάσταση της εταιρείας κατά τη χρήση του 2017 αποτυπώνεται και στους δείκτες που 

παραθέτουμε στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2017 2016 

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 13,38 11,37 

EBITDA (επί του κύκλου εργασιών) 32,55% 24,13% 

Περιθώριο Κερδών προ φόρων  

(επί του κύκλου εργασιών) 30,58% -36,18% 
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Δαπάνες Εταιρείας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν τη χρήση 2017 σε € 0,14 εκατ. 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 51,19% σε σχέση με τη χρήση 2016. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μικρή αύξηση κατά τη χρήση 2017 και ανήλθαν σε € 

998,52 από € 879,34 κατά τη χρήση 2016. 

 

Περιβαλλοντικά ζητήματα 

Δεν υφίστανται πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 

Εργασιακά ζητήματα 

Το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας κατά την 31/12/2017 και 31/12/2016 

ανέρχονταν σε 8 άτομα. 

 

Ίδιες μετοχές 

Δεν κατέχονται από την εταιρεία Ίδιες μετοχές. 

 

Υποκαταστήματα 

Δεν υπάρχουν. 

 

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται στα διαθέσιμα της εταιρείας. Όμως η Εταιρεία για τα 

καταθετικά της προϊόντα χρησιμοποιεί αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής 

πιστοληπτικής ικανότητας. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων της και των υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 

ταμειακών διαθεσίμων και την εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πιστώσεων. 

 

Επιπλέον πληροφόρηση 

Για τις χρήσεις από 2012 μέχρι και 2016, η εταιρεία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και έχει εκδοθεί και υποβληθεί Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές ως προς το έξοδο φόρου και την 

αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου που έχει δημοσιευτεί στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε 

κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/5.1.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια 

τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες 

εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να 

επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την 

Διοίκηση της εταιρείας ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις 

φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική της θέση. 

 

Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2017 

Εντός της χρήσης του 2017, η εταιρεία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση του 

2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ο οποίος και εξέδωσε Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. 
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Κυριότερες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη στην διάρκεια της χρήσης 1/1-

31/12/2017 έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Η εταιρεία δεν συμμετέχει 

σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τις εταιρείες 

και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτήν και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 

συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες.  

 

Αγορές 

Οι αγορές στις οποίες προέβη η εταιρεία κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2017 και 2016 αφορούν σε 

ιατρικές εξετάσεις σχετιζομένων με τα βλαστοκύτταρα καθώς και ενοίκια και κοινόχρηστα για 

χώρους εντός του κεντρικού κτιρίου από τη μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., αναλώσιμο υγειονομικό 

υλικό από την ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. και υπηρεσίες από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 

 

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2017 

  ΠΩΛΗΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 157.549,19 17.950,00 2.432,89 177.932,08 

          

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2016 

  ΠΩΛΗΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 189.176,26 25.600,00 3.308,37 218.084,63 

 

 

Πωλήσεις 

Αφορούν πωλήσεις αναλωσίμων υλικών στην μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2017 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 402,00 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2016 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 100,00 
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Απαιτήσεις 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2017 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 0,00 271.523,33 1.015.937,51 1.287.460,84 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2016 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΣΩ  Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 1.142,47 271.523,33 1.010.625,00 1.283.290,80 

 

Η απαίτηση ποσού € 1.015.937,51 αφορά δάνειο προς την εταιρεία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με ετήσιο επιτόκιο 2,5% και εξόφληση την 30/9/2018.  

 

Υποχρεώσεις 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2017 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 27.135,36 18.972,00 96,22 46.203,58 

         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2016 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 40.069,70 13.020,00 0,00 54.889,34 

 

Επισημαίνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβονται για την ιδιότητά τους αυτή 

και δεν τους έχουν χορηγηθεί δάνεια. 

 

Προοπτικές - Εξέλιξη δραστηριοτήτων για το 2018 

Η Διοίκηση και η Διεύθυνση της Εταιρείας για το 2018 διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία.  

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία, πιστεύουμε ότι θα διατηρηθεί και στο νέο έτος με αποτέλεσμα 

την μείωση των περιστατικών συλλογής και φύλαξης αίματος και λώρου σε σχέση με τα περυσινά 

επίπεδα ενώ τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν οριακή μείωση ή και να 

διατηρηθούν στο ίδιο επίπεδο με τη χρήση του 2017. 

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. 
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Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής 

της παρούσας έκθεσης. 

Εντός του Απριλίου 2018, μεταβιβάστηκε από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ιασώ «ΙΑΣΩ 

GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» στην επίσης θυγατρική του Ομίλου «ΙΑΣΩ 

ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» το ποσοστό 1% 

που κατείχε η πρώτη στην MEDSTEM. 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου γεγονότα για τα οποία να επιβάλλεται 

αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

Σας εκθέσαμε την πορεία της εταιρείας στη χρήση 2017, σας παραθέσαμε την έκθεση ελέγχου του 

ορκωτού ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες και εισηγούμαστε 

την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού 

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

καταστάσεων της κρινόμενης χρήσεως. 

 

 

 

Μαρούσι, 23 Απριλίου 2018 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Ι. Σταματίου 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «MEDSTEM 

SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την 

εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές 

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.  

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

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «MEDSTEM SERVICES 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, 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.  

 Βάση γνώμης  

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο 

των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με 

τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις 

απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 

Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.  

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται 

στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά 

στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”,  αλλά δεν περιλαμβάνουν 

τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.  

Η γνώμη μας επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες 

και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί 

αυτών.  

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 

αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες 
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πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις 

που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με 

βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες 

σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός 

αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό.  

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων  

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

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας 

όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση 

είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 

άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων  

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές 

οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει 

τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι 

εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 

μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 

αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές οικονομικές 

καταστάσεις.   

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη 

τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:  

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 

τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος 

μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 

οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 

ελέγχου.  

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
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διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας.  

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.   

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων ή 

εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 

συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της 

έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 

Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που 

επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.  

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 

του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων 

σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

μας.  

  

Έκθεση επί  Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  

(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:  

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  με τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31/12/2017.   

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «MEDSTEM 

SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 

Συμβουλίου.  

 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2018 

 

 

     Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

              

Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 Χαλάνδρι  

Α.Μ 155 

 Παναγιώτης Βρουστούρης 

                                 Α.Μ. 12921 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31/12/2017  31/12/2016 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημείωση    

Ενσώματα πάγια 5 335.043,00  393.385,07 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 0,00  0,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 16 1.257.056,76  1.372.946,31 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   1.592.099,76  1.766.331,38 

     

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα 8 65.590,89  81.003,04 

Πελάτες  7 35.565,44  40.130,38 

Λοιπές απαιτήσεις 7 1.435.921,38  1.572.035,83 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 1.573.791,60  1.284.341,39 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  3.110.869,31  2.977.510,64 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  4.702.969,07  4.743.842,02 

      

ΠΑΘΗΤΙΚΟ         31/12/2017        31/12/2016  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Μετοχικό κεφάλαιο (10.200 μτχ Χ 10,00€) 20 102.000,00  102.000,00 

Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο 20 378.000,00  378.000,00 

Λοιπά αποθεματικά 19 114.144,70  114.144,70 

Κέρδη (ζημίες) εις νέον  -1.908.217,11  -2.198.467,34 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  -1.314.072,41  -1.604.322,64 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 11 19.867,96  18.428,07 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 21 5.764.746,54  6.059.432,25 

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 23 0,00  8.389,59 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  5.784.614,50  6.086.249,91 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

     

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 232.426,98  261.914,75 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  232.426,98  261.914,75 

Σύνολο Υποχρεώσεων  6.017.041,48  6.348.164,66 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  4.702.969,07  4.743.842,02 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

  Σημείωση  1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 

Κύκλος εργασιών    1.298.284,47  1.461.072,95 

Κόστος πωληθέντων 22  779.477,72  879.531,88 

Μικτά κέρδη   518.806,75  581.541,07 

Λοιπά έσοδα  12  8.466,64  2.135,58 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 22  -56.961,10  -64.354,09 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 22  -84.243,68  -224.935,42 

Λοιπά έξοδα  13  -23.627,71  -54,61 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτ/των και αποσβέσεων    422.580,39   352.486,67 

Αποσβέσεις   -60.139,49  -58.154,14 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων    362.440,90  294.332,53 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 14  35.557,43  34.096,70 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 14  -998,52  -879,34 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα   0,00  -856.160,06 

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων   396.999,81  -528.610,17 

Φόρος Εισοδήματος 15-16  -107.282,35  153.063,56 

Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους (Α)   289.717,46  -375.546,61 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα      

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα 

στα αποτελέσματα      

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών 11  750,38  -902,41 

Αναβαλλόμενος  φόρος 16  -217,61  261,70 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα (Β)   532,77  -640,71 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 

(Α)+(Β)   290.250,23  -376.187,32 

Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή 17  28,4037  -36,8183 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

  1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Ζημίες χρήσεως προ φόρων 396.999,81 -528.610,17 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 60.139,49 58.154,14 

Προβλέψεις 56.899,31 177.085,35 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 998,52 879,34 

Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας -35.557,43 822.063,36 

  479.479,70 529.572,02 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:   

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων 15.412,15 2.305,02 

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων 92.884,06 19.060,61 

(Αύξηση)/μείωση λοιπών λογαριασμών ενεργητικού 0,00 810,00 

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων -324.024,68 -320.158,20 

Μείον:   

Καταβληθέντες τόκοι -998,52 -879,34 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0,00 -68.350,86 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες (Α) 262.752,71 162.359,25 

    

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορές ενσώματων παγίων -1.797,42 -72.292,21 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 28.494,92 21.596,70 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (Β) 26.697,50 -50.695,51 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Δάνεια χορηγηθέντα 

                                   

0,00 

                                   

0,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες (Γ) 0,00 0,00 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Α+Β+Γ) 289.450,21 111.663,74 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως 1.284.341,39 1.172.677,65 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως 1.573.791,60 1.284.341,39 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  

Μετοχικό Υπέρ το Τακτικό Σωρευμένα Σύνολο 

Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεματικό 
Κέρδη / 

Ζημίες 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης       

Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2016) 102.000,00 378.000,00 114.144,70 -1.822.280,02 -1.228.135,32 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης 0,00 0,00 0,00 -376.187,32 -376.187,32 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

102.000,00 378.000,00 114.144,70 -2.198.467,34 -1.604.322,64 Χρήσης (την 31η Δεκεμβρίου 2016) 

        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης       

Χρήσης (την 1η Ιανουαρίου 2017) 102.000,00 378.000,00 114.144,70 -2.198.467,34 -1.604.322,64 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

χρήσης 0,00 0,00 0,00 290.250,23 290.250,23 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

102.000,00 378.000,00 114.144,70 -1.908.217,11 -1.314.072,41 Χρήσης (την 31η Δεκεμβρίου 2017) 
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Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η εταιρεία «MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.»  

δραστηριοποιείται σε υποστηρικτικές υπηρεσίες υγείας με κύριο αντικείμενο, από 1/1/2006, την 

επεξεργασία και φύλαξη του ομφαλοπλακουντιακού αίματος των νεογνών και από τον Μάρτιο του 

2010 και μετά, την επεξεργασία και φύλαξη μεσεγχυματικών κυττάρων του ομφάλιου λώρου των 

νεογνών.  

Η εταιρεία «MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» έχει την 

μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και έχει την έδρα της στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 37-39.  

Οι οριστικές οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 

23/4/2018, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.groupiaso.gr και 

υπόκεινται στην έγκριση της επερχόμενης 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 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 31/12/2017. Οι λογιστικές αρχές που 

χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που είχαν 

υιοθετηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2016. 

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 έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,  και την 

αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

 

2.2  Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

μεταγενέστερα και έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία. Η εκτίμηση της Εταιρείας 

σχετικά με την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 

παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ στη χρήση 2017   

 

«Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 7 Κατάσταση Ταμιακών 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 είχε επίδραση 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 είχε επίδραση στην εταιρεία. 

 

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

1/1/2018 

 

«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 πέντε βασικά βήματα. Δεν 

αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

 

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). 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση 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 δεν θα έχει επίπτωση στην εταιρεία. 

   

«Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Πληρωμών Συναλλαγών που βασίζονται σε Αξία Μετοχής – 

Τροποποίηση Δ.Π.Χ.Α. 2» 

Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2016 και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1/1/2018. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία.   

 

«Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» 

Αφορά τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 40 που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1/1/2018. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.   

 

«Νέα Διερμηνεία 22, Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή τιμήματος» Εγκρίθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1/1/2018. Δεν έχει 

εφαρμογή στην εταιρεία.   

 

«Εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά στοιχεία με το Δ.Π.Χ.Α. 4 Ασφαλιστήρια 

συμβόλαια» 

Εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και παρέχει απαλλαγή στην εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 μέχρι την 

31/12/2020, στις ασφαλιστικές οντότητες που εφαρμόζουν το Δ.Π.Χ.Α. 4. Δεν έχει εφαρμογή στην 

εταιρεία. 

 

«Διευκρινήσεις για τη  εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1/1/2018. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 

 

 

«Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλου 2015-2017» 

Αφορά διορθώσεις στα πρότυπα Δ.Π.Χ.Α. 3, Δ.Π.Χ.Α. 11, Δ.Λ.Π. 12 και Δ.Λ.Π. 23.   Εγκρίθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2019. Δεν 

αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 

 

«Μακροπρόθεσμα Συμφέροντα σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες – Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 28» 

Εξετάζει αν μακροπρόθεσμα συμφέροντα σε συγγενείς ή κοινοπραξίες που στην ουσία αποτελούν 

μέρος της καθαρής επένδυσης, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9 για σκοπούς 

απομείωσης. Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1/1/2019. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 
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«Χαρακτηριστικά Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση - Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 9» 

Εξετάζει αν χρεωστικοί τίτλοι θα μπορούσαν να έχουν συμβατικές χρηματοροές που είναι μόνο 

πληρωμές κεφαλαίου και τόκου, αν οι συμβατικοί όροι επιτρέπουν την εξόφληση σε ποσό που θα 

ήταν μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου και του τόκου.  Εγκρίθηκε 

τον Οκτώβριο του 2017, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2019. Δεν 

αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

«Διερμηνεία 23, Αβεβαιότητα επί φορολογικών χειρισμών» 

Εξετάζει αν είναι ενδεδειγμένη η αναγνώριση τρέχουσας φορολογικής απαίτησης στην περίπτωση 

που η νομοθεσία απαιτεί να γίνουν πληρωμές σε σχέση με αμφισβητούμενους φορολογικούς 

χειρισμούς. Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1/1/2019. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην Εταιρεία. 

 

«Δ.Π.Χ.Α. 17 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» 

Αντικαθιστά το Δ.Π.Χ.Α. 4 και καθιερώνει αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και 

γνωστοποιήσεις των εκδιδομένων ασφαλιστικών συμβάσεων. Εγκρίθηκε τον Μάιο του 2017 με ισχύ 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2021. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

«Τροποποίηση Προγράμματος Περικοπή και Διακανονισμός - Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 19» 

Απαιτεί την χρήση επικαιροποιημένων αναλογιστικών παραδοχών για τον προσδιορισμό του 

κόστους και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς μετά την 

τροποποίηση του προγράμματος, την περικοπή ή τον διακανονισμό κατά την επιμέτρηση της 

υποχρέωσης καθορισμένης παροχής. Εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2019. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

 2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του 

οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα όλων των 

εταιρειών του Ομίλου ΙΑΣΩ, στις οποίες και ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

 

2.4 Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια 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. 

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. Οι υπολειμματικές 

αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση ετησίως. 

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 στην ωφέλιμη ζωή τους. 

 

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  
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Λογισμικό – λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 

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

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών.  

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισμικού καταχωρούνται ως 

έξοδα όταν γίνονται.  

 

2.6 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη 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 κ.λπ. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στην 

περίοδο που προκύπτουν. 

 

2.7 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στην εύλογη 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 Εισοδημάτων. 

 

2.8 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, και προθεσμιακές 

καταθέσεις χαμηλού κινδύνου. 

 

2.9 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 τη συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει 

περίπτωση), εμφανίζεται ως αποθεματικό στα Ίδια Κεφάλαια.  

 

2.10 Τρέχων και Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και με τον 

εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

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. 
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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 δέσμευση, 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 αποτιμώνται στην εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών προ Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων και 

μετά τις εκπτώσεις. 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 και στις λογιστικές 

περιόδους στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες. 

Έσοδα από τόκους 

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

επιτοκίου. 

Μερίσματα 

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

 

2.14 Μισθώσεις 

Μια μίσθωση κατατάσσεται ως λειτουργική αν δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους 

και τις ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα. 

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. 

 

2.15 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Ετήσια Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 
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2.16 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη 

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

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

πραγματοποιθείσες 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 εταιρεία 

αποτελούνται από τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις. 

 

3.1 Πιστωτικός κίνδυνος 

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

από πελάτες-ιδιώτες. Για την αποφυγή του κινδύνου μη είσπραξης των απαιτήσεών της, 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 απαιτήσεων για όσες (απαιτήσεις) έχουν χαρακτηριστεί ως επισφαλείς.  

 

3.2 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν είναι σημαντικός λόγω των σημαντικών ταμιακών διαθεσίμων.   

 

3.3 Λοιποί λειτουργικοί κίνδυνοι 

Για την αντιμετώπιση λοιπών λειτουργικών κινδύνων, η Διοίκηση έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και τη συμμόρφωση με τις 

θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες, όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας της εταιρείας. Επίσης, η εταιρεία έχει συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις για την κάλυψη 

κινδύνων Υλικών ζημιών και για απώλεια κερδών. Τέλος, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της 

εταιρείας, η συνεχής επένδυση σε άρτια εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και οι ισχυρές υποδομές 

από την μητρική ΙΑΣΩ Α.Ε., βοηθούν και υποστηρίζουν την εταιρεία έτσι ώστε να είναι διαρκώς 

ανταγωνιστική, περιορίζοντας τους κινδύνους του ανταγωνιστικού ορίζοντα.  

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 

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: 

 

Φόρος εισοδήματος 

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.  
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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 να επιφέρει μεγαλύτερες απώλειες 

από αυτές που έχουν αναγνωρισθεί. 

 

 

5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2017 

 

 Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Λοιπά ενσώματα 

πάγια Σύνολο 

Έναρξη χρήσης (1/1/2017)     

Κόστος ή εκτίμηση 8.050,29 914.019,27 282.906,95 1.204.976,51 

Σωρευμένες αποσβέσεις -8.050,29 -632.548,27 -170.992,88 -811.591,44 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 281.471,00 111.914,07 393.385,07 

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2017)     

Υπόλοιπο έναρξης 0,00 281.471,00 111.914,07 393.385,07 

Προσθήκες/Μεταφορές 0,00 66.276,57 -64.479,15 1.797,42 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 -53.926,57 -6.212,92 -60.139,49 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 293.821,00 41.222,00 335.043,00 

Λήξη χρήσης (31/12/2017)         

Κόστος ή εκτίμηση 8.050,29 980.295,84 218.427,80 1.206.773,93 

Σωρευμένες αποσβέσεις -8.050,29 -686.474,84                                                                                -177.205,80 -871.730,93 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 293.821,00 41.222,00 335.043,00 

Οι «Προσθήκες/Μεταφορές», στη στήλη «Λοιπά ενσώματα πάγια», περιλαμβάνουν τη μεταφορά 

κόστους ποσού € 66.074,07 στην κατηγορία «Μηχ/κός εξοπλισμός». 

Στη εταιρεία επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2017, συνολικά ποσό ύψους € 1.797,42.  

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2016 

 

 

 

 Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Λοιπά ενσώματα 

πάγια Σύνολο 

Έναρξη χρήσης (1/1/2016)     

Κόστος ή εκτίμηση 8.050,29 910.369,27 214.264,74 1.132.684,30 

Σωρευμένες αποσβέσεις -8.050,29 -580.488,27 -164.898,74 -753.437,30 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 329.881,00 49.366,00 379.247,00 

Κίνηση χρήσης (1/1 - 31/12/2016)     

Υπόλοιπο έναρξης 0,00 329.881,00 49.366,00 379.247,00 

Προσθήκες/Μεταφορές 0,00 3.650,00 68.642,21 72.292,21 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 -52.060,00 -6.094,14 -58.154,14 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 281.471,00 111.914,07 393.385,07 

Λήξη χρήσης (31/12/2016)         

Κόστος ή εκτίμηση 8.050,29 914.019,27 282.906,95 1.204.976,51 

Σωρευμένες αποσβέσεις -8.050,29 -632.548,27 -170.992,88 -811.591,44 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 281.471,00 111.914,07 393.385,07 
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2017 

 

  

Σήματα και άδειες –

Λοιπά δικαιώματα 

Λοιπά άυλα 

περιουσιακά στοιχεία Σύνολο 

1/1/2017    

Κόστος κτήσεως 173,21 40.040,00 40.213,21 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 173,21 40.040,00 40.213,21 

Αναπόσβεστη αξία  0,00 0,00                  0,00 

Κίνηση 1/1 - 31/12/2017  

Υπόλοιπο έναρξης 0,00 0,00                  0,00 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις/Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 0,00 0,00 

31/12/2017  

Κόστος  173,21 40.040,00 40.213,21 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 173,21 40.040,00 40.213,21 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 0,00                  0,00 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2016 

 

 

 

7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Α) Πελάτες 

 31/12/2017 31/12/2016 

Πελάτες  34.126,71 38.691,66 

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 1.438,72 1.438,72 

Επιταγές σε καθυστέρηση 16.940,00 16.940,00 

Επισφαλείς πελάτες 878.511,17 831.835,10 

Μείον: προβλέψεις. απομείωσης -895.451,17 -848.775,10 

Υπόλοιπο πελατών 35.565,44 40.130,38 

  

Σήματα και άδειες –

Λοιπά δικαιώματα 

Λοιπά άυλα 

περιουσιακά στοιχεία Σύνολο 

1/1/2016    

Κόστος κτήσεως 173,21 40.040,00 40.213,21 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 173,21 40.040,00 40.213,21 

Αναπόσβεστη αξία  0,00 0,00                  0,00 

Κίνηση 1/1 - 31/12/2016  

Υπόλοιπο έναρξης 0,00 0,00                  0,00 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις/Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 0,00 0,00 

31/12/2016  

Κόστος  173,21 40.040,00 40.213,21 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 173,21 40.040,00 40.213,21 

Αναπόσβεστη αξία 0,00 0,00                  0,00 
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Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες καθώς αναμένεται να τακτοποιηθούν εντός του 

έτους μετά την περίοδο αναφοράς. 

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης για όσους 

πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς.  

Ειδικότερα, η εταιρεία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες είσπραξης των ανεξόφλητων 

υπολοίπων με κατάλληλα άτομα τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο συγκεκριμένων διαδικασιών 

είσπραξης. Όταν οι διαδικασίες αυτές αποδειχθούν αναποτελεσματικές τότε παραπέμπονται στην 

νομική υπηρεσία που προβαίνει στις δέουσες νομικές ενέργειες. Συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα 

από όλες αυτές τις ενέργειες, η εταιρεία λαμβάνει τις απαραίτητες προβλέψεις για τις ενδεχόμενες 

επισφάλειες. Επισφάλειες που έχουν περιοριστεί λόγω της εκτεταμένης καθιέρωσης χρήσης 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. 

Οι μεταβολές της απομείωσης των επισφαλών απαιτήσεων κατά τη χρήση 2017 και 2016 για την 

εταιρεία, έχουν ως εξής: 

 

 31/12/2017 31/12/2016 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 848.775,10 674.925,13 

Αυξήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης 54.709,10 175.049,97 

Μειώσεις προβλέψεων από εισπραχθείσες επισφάλειες κατά 

τη διάρκεια της χρήσης -8.033,03 -1.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 895.451,17 848.775,10 

 

 

Β) Λοιπές απαιτήσεις 

 

 31/12/2017 31/12/2016 

Ελλην. Δημόσιο – προκατ. & παρακρ. φόροι 16.133,60 144.793,63 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 117.890,36 128.906,05 

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών & συνδεδεμένων επιχειρήσεων 287.460,84 282.148,33 

Απαιτήσεις από Φ.Π.Α./Εισόδημα 0,00 330,00 

Μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού 14.436,58 15.857,82 

Προκαταβολές αγορών αποθεμάτων 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές απαιτήσεις 1.000.000,00 1.000.000,00 

Υπόλοιπο λοιπών απαιτήσεων 1.435.921,38 1.572.035,83 

 

Η απαίτηση του €1.000.000,00 αποτελεί δάνειο το οποίο έχει χορηγηθεί στην «ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με ημερομηνία εξόφλησης την 30η Σεπτεμβρίου 2018.  

Στις απαιτήσεις κατά θυγατρικών επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνεται απαίτηση ύψους €271.523,33 

από την μεταβίβαση των μετοχών της «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» στην εταιρεία «ΙΑΣΩ GENERAL 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E.» που πραγματοποιήθηκε εντός του 2016. 

 

8. Αποθέματα 

 

 31/12/2017 31/12/2016 

Αναλώσιμα Υλικά 65.590,89 81.003,04 

Σύνολο         65.590,89 81.003,04 

 

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

για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας. 
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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. 

Το κόστος των αναλώσεων για την εταιρεία για τις χρήσεις 1/1-31/12/2017 και 1/1-31/12/2016 είναι: 

 

  1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Κόστος αναλώσεων 250.115,12 264.743,18 

 

 

9. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως βραχείας διάρκειας και χαμηλού κινδύνου. 

 

 31/12/2017 31/12/2016 

Τραπεζικές καταθέσεις όψεως 1.573.791,60 1.284.341,39 

Σύνολο 1.573.791,60 1.284.341,39 

 

 

10. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 31/12/2017 31/12/2016 

Προμηθευτές εσωτερικού 147.709,58 167.003,80 

Προμηθευτές εξωτερικού 7.306,73 21.509,11 

Πιστωτές διάφοροι 52.065,23 38.444,71 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  9.889,93 15.624,32 

Υποχρεώσεις από φόρους– τέλη 15.070,51 19.132,81 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί παθητικού 141,75 0,00 

Λοιπές υποχρεώσεις 243,25 200,00 

Σύνολο 232.426,98 261.914,75 

  

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες εντός 5 μηνών από τη λήξη της χρήσης κατά μέσον 

όρο. 

 

 

11. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, έχει συνταχθεί αναλογιστική 

μελέτη από ανεξάρτητο αναλογιστή με ημερομηνία 31/12/2017. 

Από την εν λόγω μελέτη προέκυψαν σωρευτικά τα παρακάτω υπόλοιπα: 

 

  31/12/2017 31/12/2016 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 19.867,96 18.428,07 

Σύνολο 19.867,96 18.428,07 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν, έχουν ως εξής: 

 

Επιτόκιο προεξόφλησης 2,00% 

Αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση αποδοχών 2,00% 

Υπολειπόμενη εργασιακή ζωή  προσωπικού 22,50 
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Η δαπάνη για πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρεία που 

αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα καθώς και οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης, 

έχουν ως εξής: 

 

 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1η Ιανουαρίου 18.428,07 15.490,28 

Δαπάνη τόκου  368,56 340,79 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 1.821,70 1.694,59 

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών 0,00 0,00 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους 0,00 0,00 

Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά)  στην υποχρέωση -750,38 902,41 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου 19.867,96 18.428,07 

 

12. Λοιπά έσοδα  

 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Λοιπά έσοδα πελατών και κέρδη πάγιων στοιχείων 196,94 911,58 

Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων 8.269,70 1.224,00 

Σύνολο 8.466,64 2.135,58 

     

13. Λοιπά έξοδα  

 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Λοιπά έξοδα πελατών – προσαυξήσεις 494,67 54,61 

Λοιπά έξοδα παρελθουσών χρήσεων 23.133,04 0,00 

Σύνολο 23.627,71 54,61 

 

Τα λοιπά έξοδα παρελθουσών χρήσεων αφορούν σε εκκρεμοδικία που τελεσιδίκησε στην κλειόμενη 

χρήση. 

 

 

14. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

 

 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Χρεωστικοί τόκοι -998,52 -879,34 

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων 35.557,43 34.096,70 

Σύνολο 34.558,91 33.217,36 

 

 

15. 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 της εταιρείας και οριστικοποιηθούν οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές 

ζημιές, 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.  

Σύμφωνα με τις ελληνικές φορολογικές διατάξεις, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών 

προσώπων ορίζεται σε 29% για την χρήση 2017 και 2016.  
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Ο φόρος εισοδήματος της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

Φόρος εισοδήματος 31/12/2017 31/12/2016 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 0,00 -43,73 

Αναβαλλόμενος φόρος -115.671,94 153.107,29 

Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου 8.389,59 0,00 

Σύνολο -107.282,35 153.063,56 

 

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου ως εξής: 

  31/12/2017 31/12/2016 

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων 396.999,81 -528.610,17 

Φορολογικός συντελεστής 29% 29% 

Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή -115.129,94 153.296,95 

      

Φόρος από μη εκπιπτόμενα έξοδα/έσοδα -541,99 -233,39 

Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου 8.389,59 0,00 

Φόρος -107.282,35 153.063,56 

 

Για τις χρήσεις από 2012 μέχρι και 2016, η εταιρεία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και έχει εκδοθεί και υποβληθεί Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές ως προς το έξοδο φόρου και την 

αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου που έχει δημοσιευτεί στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε 

κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια 

τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες 

εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να 

επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την 

Διοίκηση ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν 

τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της εταιρείας. 

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 2017 διενεργείται ήδη και το Φορολογικό Πιστοποιητικό 

αναμένεται να εκδοθεί εντός του Δ΄Τριμήνου του 2018. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 

διαφορές ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με αυτές που απεικονίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

Κατά την 31/12/2017, δεν υφίσταται σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 

 

 

16. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/(υποχρέωση) καθώς και η κίνησή της στην τρέχουσα χρήση 

έχει ως εξής: 

 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/(υποχρέωση) 31/12/2017 31/12/2016 

Ένσώματα & άυλα στοιχεία -38.856,80 -46.208,31 

Συμμετοχές 0,00 0,00 

Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων 259.680,84 246.144,78 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 5.761,71 5.344,14 

Φορολογικές ζημίες 1.030.471,01 1.167.665,70 

  1.257.056,76 1.372.946,31 
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Μεταβολή χρήσης 2017 31/12/2017   

Χρέωση/(Πίστωση) στα αποτελέσματα 115.671,94   

Χρέωση/(Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια μέσω κατάστασης 

συνολικού εισοδήματος 217,61   

  115.889,55   

 

17. Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά – Εταιρείας   

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος/(ζημία) που αναλογεί στους 

μετόχους της εταιρείας με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών της χρήσης, 

εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές). 

 
  1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Κέρδη.(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας 289.717,46 (375.546,61) 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 10.200 10.200 

Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή 28,4037 (36,8183) 

 

 

18. Μερίσματα ανά μετοχή 

 

Για τη χρήση του 2017, η εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος. 

 

 

19. Λοιπά αποθεματικά 

 31/12/2017 31/12/2016 

Τακτικό Αποθεματικό 114.144,70 114.144,70 

Σύνολο 114.144,70 114.144,70 

 

Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται το τακτικό αποθεματικό της εταιρείας το οποίο 

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

 

 

20. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ 

ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 10.200 102.000,00 378.000,00 480.000,00 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 10.200 102.000,00 378.000,00 480.000,00 

     

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 10.200 102.000,00 378.000,00 480.000,00 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 10.200 102.000,00 378.000,00 480.000,00 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένο και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες 

διακόσιες (10.200) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα ευρώ έκαστη (€10,00). 
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21. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
  31/12/2017 31/12/2016 

Μακροπρόθεσμα έσοδα επομένων χρήσεων 5.764.746,54 6.059.432,25 

Σύνολο 5.764.746,54 6.059.432,25 

 

Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης ομφαλοπλακουντιακού αίματος και 

ομφάλιου λώρου των νεογνών, προεισπράττει τα έσοδα των επόμενων ετών, δημιουργώντας 

αντίστοιχες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μέχρι της λήξεως των εικοσαετών συμφωνηθέντων 

συμβάσεων. Τα μακροπρόθεσμα αυτά έσοδα της φύλαξης, λογίζονται κάθε φορά εντός της περιόδου 

της οποίας προσφέρονται και οι αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Εξαιτίας του παραπάνω λογιστικού χειρισμού το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει 

καταστεί αρνητικό και ως τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920. Παρόλα αυτά, η Διοίκηση της εταιρείας δεν θεωρεί ότι υπάρχει 

ουσιαστικό θέμα για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της, δεδομένου ότι δεν αντιμετωπίζει 

πρόβλημα ρευστότητας καθώς τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονται σε περίπου € 1,57 εκατ., οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της είναι περιορισμένες ενώ δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις.  

 

 

22. Έξοδα κατ’ είδος 

 

 1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016 

Αναλώσιμα υλικά 250.115,12 264.743,18 
Αμοιβές προσωπικού 201.884,85 215.939,64 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 275.937,95  368.117,30  
Παροχές τρίτων 39.895,58 51.817,53 
Διάφοροι φόροι-τέλη 2.404,00 1.884,00 
Διάφορα έξοδα 33.406,20 31.080,25 
Τόκοι & συναφή έξοδα 998,52 879,34 
Αποσβέσεις 60.139,49 58.154,14 
Προβλέψεις 56.899,31 177.085,35 
Σύνολο 921.681,02 1.169.700,73 

 

Η κατανομή των εξόδων σε κόστος παραγωγής, σε διοικητικό κόστος, σε κόστος διάθεσης και σε 

χρηματοοικονομικό κόστος για την εταιρεία για τις χρήσεις 1/1 - 31/12/2017 και 1/1 - 31/12/2016, 

έχει ως εξής: 

 
1/1 - 31/12/2017 Παραγωγή Διοίκηση Διάθεση Χρημ/κά Σύνολο 

Eμπορεύματα – Αναλώσιμα 250.115,12 0,00 0,00 0,00 250.115,12 

Μισθοί και παρεπόμ/ες παροχές 174.346,11 27.538,74 0,00 0,00 201.884,85 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 244.418,47 24.186,21 7.333,27 0,00 275.937,95 

Παροχές τρίτων 29.794,13 1.801,08 8.300,37 0,00 39.895,58 

Διάφορα τέλη 0,00 2.404,00 0,00 0,00 2.404,00 

Διάφορα έξοδα 18.965,13 1.031,07 13.410,00 0,00 33.406,20 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 998,52 998,52 

Αποσβέσεις ενσωμ. στο κόστος 59.648,49 0,00 491,00 0,00 60.139,49 

Προβλέψεις 2.190,27 0,00 54.709,04 0,00 56.899,31 

Σύνολο 779.477,72 56.961,10 84.243,68 998,52 921.681,02 
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1/1 - 31/12/2016 Παραγωγή Διοίκηση Διάθεση Χρημ/κά Σύνολο 

Eμπορεύματα – Αναλώσιμα 264.743,18 0,00 0,00 0,00 264.743,18 

Μισθοί και παρεπόμ/ες παροχές 186.561,82 29.377,82 0,00 0,00 215.939,64 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 328.823,27 27.593,40 11.700,63 0,00 368.117,30 

Παροχές τρίτων 38.330,92 2.707,15 10.779,46 0,00 51.817,53 

Διάφορα τέλη 0,00 1.884,00 0,00 0,00 1.884,00 

Διάφορα έξοδα 1.490,17 2.791,72 26.798,36 0,00 31.080,25 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 879,34 879,34 

Αποσβέσεις ενσωμ. στο κόστος 57.547,14 0,00 607,00 0,00 58.154,14 

Προβλέψεις 2.035,38 0,00 175.049,97 0,00 177.085,35 

Σύνολο 879.531,88 64.354,09 224.935,42 879,34 1.169.700,73 

 

 

23. Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις ποσού € 8.389,59 αφορούσαν σε προβλέψεις για διαφορές 

φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2010 (η οποία ήταν η μόνη ανέλεγκτη χρήση της εταιρείας), με 

σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου. 

Εντός της χρήσης του 2017, η εταιρεία προέβη σε αντιλογισμό της σχηματισθείσας πρόβλεψης για 

την ανέλεγκτη χρήση του 2010 καθώς μετά την πρόσφατη νομολογία, θεωρείται περαιωμένη.  

 

 

24. Ενδοεταιρικές συναλλαγές  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται βάσει 

των λογιστικών αρχών του Ομίλου. 

 

Αγορές 

Οι αγορές στις οποίες προέβη η εταιρεία κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2017 και 2016 αφορούν σε 

ιατρικές εξετάσεις σχετιζομένων με τα βλαστοκύτταρα καθώς και ενοίκια και κοινόχρηστα για 

χώρους εντός του κεντρικού κτιρίου από τη μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., αναλώσιμο υγειονομικό 

υλικό από την ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. και υπηρεσίες από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 

 

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2017 

  ΠΩΛΗΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 157.549,19 17.950,00 2.432,89 177.932,08 

  

 
        

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2016 

  ΠΩΛΗΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 189.176,26 25.600,00 3.308,37 218.084,63 
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Πωλήσεις 

Αφορούν πωλήσεις αναλωσίμων υλικών στην μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2017 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 402,00 

  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2016 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 100,00 

Απαιτήσεις 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2017 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 0,00 271.523,33 1.015.937,51 1.287.460,84 

 

    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2016 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΣΩ  Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 1.142,47 271.523,33 1.010.625,00 1.283.290,80 

 

Η απαίτηση ποσού € 1.015.937,51 αφορά δάνειο προς την εταιρεία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με ετήσιο επιτόκιο 2,5% και εξόφληση την 30/9/2018.  

 

Υποχρεώσεις 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2017 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 27.135,36 18.972,00 96,22 46.203,58 

         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2016 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 40.069,70 13.020,00 0,00 54.889,34 

 

Επισημαίνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμοίβονται για την ιδιότητά τους και 

δεν τους έχουν χορηγηθεί δάνεια. 
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25. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού. 

 

Η εταιρεία στο τέλος της χρήσης του 2017 και 2016 απασχολούσε 8 μισθωτούς υπαλλήλους. 

 

 

26. Παροχές στο προσωπικό 

 

 1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016 

Μισθοί - Ημερομίσθια 158.154,71 169.876,15 

Έξοδα Κοινωνικής Ασφάλισης 43.230,14 45.663,49 

Αποζημιώσεις απόλυσης 0,00 0,00 

Προβλέψεις Αποζημίωσης προσωπικού 2.190,27 2.035,38 

Λοιπές παροχές 500,00 400,00 

Σύνολο 204.075,12 217.975,02 

 

 

27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Εντός του Απριλίου 2018, μεταβιβάστηκε από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ιασώ «ΙΑΣΩ 

GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» στην επίσης θυγατρική του Ομίλου «ΙΑΣΩ 

ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» το ποσοστό 1% 

που κατείχε η πρώτη στην MEDSTEM. 

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. 

 

 

Μαρούσι, 23 Απριλίου 2018 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ   
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  K. 

ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ 

 

 

 

  

  

  

  

  

Α.Δ.Τ.   K 030874   Α.Δ.Τ. AZ 050359 

      

      

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΜΙΛΟΥ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΜΙΛΟΥ                     Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. 

ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Α. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ 

  

  

  

  

  

  

 Α.Δ.Τ.  ΑΑ 019554 Α.Δ.Τ. ΑΙ 619215 Α.Δ.Τ. ΑΚ 620710 (ΑΡ.ΑΔ. Α 

ΤΑΞΗΣ 64973) 

 


