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Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 

από 1
η
 Ιανουαρίου 2011 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2011 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ' αυτού εκτελεστικές 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως από 1
η
 Ιανουαρίου 2011 έως 31

η
 

Δεκεμβρίου 2011, είναι αυτή που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΑΣΩ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» κατά την συνεδρίαση της 

23
ης

 Μαρτίου 2012 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.iaso.gr όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και δημοσίευσης της.

http://www.iaso.gr/
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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3556/2007 περί τις «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την 

πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 

σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΣΩ Α.Ε.: 

1. Γεώργιος Σταματίου του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Παρασκευάς Πετρόπουλος του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος 

3. Γεώργιος Μπουλινάκης του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 

σημερινή του (23.03.2012) συνεδρίαση 

 

Υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων 

γνωρίζουμε: 

 

I. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της ΙΑΣΩ Α.Ε. της 

χρήσεως 2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της 

Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο. 

II. Η ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο 

αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΙΑΣΩ Α.Ε., καθώς και των 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζουν. 

 

Μαρούσι,  23 Μαρτίου 2012 

 

Οι βεβαιούντες, 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

   

   

   

   

   

   

Γεώργιος Ι. Σταματίου Παρασκευάς Π. Πετρόπουλος Γεώργιος Ε. Μπουλινάκης  

Α.Δ.Τ. Κ 030874 Α.Δ.Τ. Ν 317661 Α.Δ.Τ. ΑΒ 570398 
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Β.  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

"ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." 

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την χρήση 2011. Η Έκθεση συντάχθηκε 

και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 3556/2007 και τις επ’ αυτού 

εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

I) Εξέλιξη και επιδόσεις χρήσης 2011 

Η διοίκηση του ομίλου λαμβάνοντας υπόψη της τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που 

προκλήθηκαν από την διεθνή κρίση, την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και την 

μείωση της αγοραστικής δύναμης των πελατών αποφάσισε στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής 

ευθύνης, που διέπει τον Όμιλο, να μην προβεί σε αυξήσεις τιμών των τιμοκαταλόγων όλων των 

εταιριών του Ομίλου για δεύτερο κατά σειρά έτος. 

Αντιθέτως, στα πλαίσια της παραπάνω πολιτικής προέβη τόσο κατά τον Ιούνιο του 2011 σε 

μείωση των τιμών, σε επιλεγμένες υπηρεσίες εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, με σκοπό 

την διατήρηση και περαιτέρω αύξηση της πελατειακής του βάσης. 

Οι ανωτέρω κινήσεις σε συνδυασμό με την ορθολογικότερη διαχείριση και των σημαντικό 

περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, του κόστους και του κόστους μισθοδοσίας είχαν ως 

αποτέλεσμα να περιορισθούν κατά το δυνατό οι δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης. 

 

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου  

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2011 ανήλθε σε € 124,37 εκατ. παρουσιάζοντας 

μείωση της τάξεως του 16,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση.  

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 20,13 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά € 0,84 

εκατ. (4,4%). Η σχετική αυτή αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σημαντική μείωση 

των λειτουργικών δαπανών. 
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Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 1,23 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως 

του 78,8%, λόγω της αύξησης των χρηματοοικονομικών δαπανών, αλλά και της ενοποίησης των 

ζημιών της συνδεδεμένης επιχείρησης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από 

φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 0,23 εκατ. έναντι ζημιών € 0,04 εκατ. της προηγούμενης 

χρήσης. 

Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζεται σχηματικά η εξέλιξη των ανωτέρω μεγεθών. 

 

Γράφημα 1: Παρουσίαση Βασικών Μεγεθών Ομίλου   Γράφημα 2: Παρουσίαση περιθωρίων  κέρδους ομίλου 

 

 
 

 

Πιο κάτω απεικονίζεται σχηματικά το ποσοστό συμμετοχής των βασικών μεγεθών των εταιρειών 

του Ομίλου στη διαμόρφωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων του 2011: 

 

Γράφημα 3: Ποσοστά συμμετοχής των βασικών μεγεθών των εταιρειών του Ομίλου 
 

 

ΕΒΙΤDA:  Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  

ΕΒΙΤ:  Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και  επενδυτικών αποτελεσμάτων 

ΚΠΦ: Κέρδη Προ Φόρων 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται κάποιοι από τους κυριότερους οικονομικούς δείκτες 

του Ομίλου: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 2011 2010 

Περιθώριο EBITDA  
16,2% 12,9% 

Περιθώριο EBIT  
6,7% 5,5% 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 
0,36 0,34 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 
0,57 0,53 

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 
0,89 0,86 

 

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

του ομίλου, τα οποία στις 31/12/2011 ανήρχοντο σε €7,58 εκ. 

 

Πιο συγκεκριμένα ανά εταιρία παρατηρούνται τα εξής: 

 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 

Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2011 ανήλθε σε € 68,83 εκατ. έναντι € 87,10 εκατ. την 

αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 21,0%. Η μείωση οφείλεται 

αφενός στις μειώσεις τιμών στις οποίες προέβη η διοίκηση της εταιρείας κατά τον Ιούνιο του 

2011 και αφετέρου στη μείωση του αριθμού των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών λόγω της 

οικονομικής κρίσης. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA), παρουσίασαν μείωση κατά € 1,90 εκατ. (9,2%) από € 20,57 εκατ. σε € 18,67 εκατ. Η 

μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο 

μέρος της με την περιστολή των λειτουργικών δαπανών. 

Τα κέρδη προ φόρων, ανήλθαν σε € 10,75 εκατ. έναντι € 14,88 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 27,8% αφενός λόγω της αύξησης των 

χρηματοοικονομικών δαπανών συνέπεια της αύξησης του συνολικού δανεισμού και των 

επιτοκίων και αφετέρου λόγω της μείωσης των εσόδων από μερίσματα. Τα κέρδη μετά από 

φόρους ανήλθαν σε € 8,40 εκατ. το 2011 έναντι € 8,57 εκατ. το 2010 σημειώνοντας μείωση 

2,0%. 

Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζεται σχηματικά η εξέλιξη των ανωτέρω μεγεθών. 
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Γράφημα 4: Παρουσίαση Βασικών Μεγεθών ΙΑΣΩ ΑΕ   Γράφημα 5: Παρουσίαση περιθωρίων κέρδους ΙΑΣΩ ΑΕ 

 

 
 

  
ΕΒΙΤDA:  Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  

ΕΒΙΤ:  Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και  επενδυτικών αποτελεσμάτων 

ΚΠΦ: Κέρδη προ Φόρων  
ΚΜΦ: Κέρδη Μετά από Φόρους 

 

Οι κυριότεροι οικονομικοί δείκτες για την Εταιρία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

ΙΑΣΩ ΑΕ  2011 2010 

Περιθώριο EBITDA  
27,1% 23,6% 

Περιθώριο EBIT  
18,8% 17,1% 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 
0,36 0,34 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 
0,57 0,53 

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 
0,89 0,86 

 

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

της εταιρίας τα οποία στις 31/12/2011 ανήρχοντο σε € 4,05 εκ. 

 

ΙΑΣΩ General A.E. 

Ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής εταιρείας ΙΑΣΩ General Α.Ε., για τη χρήση  2011 ανήλθε 

σε € 46,4 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 17,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη 

περυσινή περίοδο. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) αυξήθηκαν κατά € 0,3 εκατ. (6,8%) από € 4,8 εκατ. σε € 5,1 εκατ. Η οριακή αύξηση 

των κερδών EBITDA, παρά την μείωση του κύκλου εργασιών, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον 

περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και του κόστους αναλωσίμων και φαρμάκων.  
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Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε € 0,5 εκατ. έναντι € 0,6 εκατ. την προηγούμενη 

χρήση.  Η οριακή μείωση των κερδών προ φόρων, σε σχέση με τις μειώσεις που αναφέρθηκαν 

ανωτέρω στο EBITDA, οφείλεται στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 99,3%, 

συνέπεια της αύξησης των επιτοκίων δανεισμού και παρά την μείωση του συνολικου δανεισμού. 

Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους, εμφανίζονται ζημιές της τάξεως των € 

0,3 εκατ., μειωμένες κατά ποσό € 1,6 εκατ. έναντι των ζημιών € 1,9 εκ. κατά την προηγούμενη 

χρήση 2010, λόγω της διαγραφής μέρους των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων εξαιτίας 

της παρέλευσης της 5ετίας, μικρότερου σε σχέση το αντίστοιχο της προηγούμενης χρήσης. 

 

MedStem Services Α.Ε. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε μείωση της τάξεως του 12,0% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση και ανήλθε σε € 2,30 εκατ., λόγω της μείωσης στις αποθηκεύσεις 

βλαστοκυττάρων. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) ανήλθαν σε €0,35 εκατ. έναντι €0,05 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2010 

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 639,1%  παρά την πτωτική πορεία του κύκλου 

εργασιών, λόγω της βελτίωσης του μικτού περιθωρίου. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,3 

εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 250,3%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 

0,22 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.553,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο. 

 

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε. 

Η εταιρεία  εξέλιξε την  λειτουργία της εντός του 2011 και παρουσίασε, υπό το πρίσμα της 

κρίσης, θετική εξέλιξη στις εισαγωγές των νοσηλευομένων και των εξωτερικών ασθενών της. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκε σταδιακή έναρξη 

λειτουργίας νέων τμημάτων της κλινικής καθώς και σταδιακή σύναψη συμβάσεων με 

ασφαλιστικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε € 7,01 εκατ. το 2011 ,έναντι  € 3,34 εκατ.το 2010 

ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) ανήλθαν σε € -3,81 εκατ. έναντι € -6,12 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση 

παρουσιάζοντας σημαντική μέιωση ζημιών κατά 37,8%, ενώ οι καθαρές ζημίες προ φόρων 

ανήλθαν σε € -8,96 εκατ., έναντι € -8,85 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση ζημιών κατά 1,2%  σε 

σχέση με την προηγούμενη χρήση 2010, λόγω της αύξησης των χρηματοοικονομικών δαπανών. 
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Οι καθαρές ζημίες προ φόρων μετά από φόρους ανήλθαν σε € -9,4 εκατ., έναντι € -7,5 εκατ. 

κατά την προηγούμενη χρήση 2010. 

 

Οι λοιπές θυγατρικές εταιρείες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα την παραγωγική τους 

δραστηριότητα.  

 

Δαπάνες Ομίλου. 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του Ομίλου ανήλθαν το 2011 σε € 10,7 εκατ., 

παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2010 κατά 21,4% λόγω της περαιτέρω εξοικονόμησης 

δαπανών διοίκησης και κόστος μισθοδοσίας και λόγω της επιβάρυνσης των δαπανών από ΦΠΑ 

κατά το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά το 2011 και έφθασαν σε € 6,3 εκατ. 

από € 2,8 εκατ. κατά το 2010 γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του επιτοκίου Euribor καθώς 

και στην αύξηση του περιθωρίου (spread) στα δάνεια των εταιρειών του ομίλου. 

 

Δάνεια - Ταμειακά Διαθέσιμα 

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε  € 155,6 εκατ. στις 31/12/2011 έναντι  € 157,5  

εκατ. στις 31/12/2010 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,2%. Η μεταβολή αυτή αφείλεται στην 

αύξηση του δανεισμού της μητρικής κατά σε  € 1,5 εκατ και την αποπληρωμή μέρους του 

δανεισμού της θυγατρικής ΙΑΣΩ General A.E. κατά € 3,5 εκατ. Τα «Ταμειακά Διαθέσιμα και 

Ισοδύναμα» του Ομίλου στις 31/12/2011 διαμορφώθηκαν σε € 7,58 εκατ. έναντι € 10,89 εκατ. 

στις 31/12/2010.  

 

Προσωπικό 

Το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου ανήρχετο στις 31/12/2011 σε 1.750 άτομα 

έναντι 1.654 ατόμων στις 31/12/2010. Η μεταβολή αυτή επήλθε λόγω του ότι στο 

απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου, συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά και 167 άτομα 

των συγγενών εταιρειών ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. και ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ SERVICES Ε.Π.Ε. 

Στη μητρική εταιρεία ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού μειώθηκε κατά 32 άτομα λόγω 

αποχωρήσεων ή συνταξιοδοτήσεων και ανήλθε σε 843 την 31/12/2011 από 875 της 

προηγούμενης περιόδου. 

 

II) Σημαντικά γεγονότα κατά το 2011 

Στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης του ομίλου ΙΑΣΩ για την επέκτασή του σε όλο το 

φάσμα των υπηρεσιών υγείας, ο όμιλος προχώρησε στο τέλος του Α’ τρίμηνο του 2011 στην 
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απόκτηση του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Η λειτουργία του 

πρώτου ιδιωτικού Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κλειστής - Ανοικτής Νοσηλείας 

στην Αττική, θεωρείται από την εταιρεία ιδιαιτέρως σημαντική δεδομένης της  έλλειψης κλινών 

στο συγκεκριμένο τομέα του κλάδου υγείας. 

Αντικείμενο δραστηριότητας του Κέντρου Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ είναι η βελτίωση της 

σωματικής κατάστασης των ανθρώπων που χρειάζονται αποκατάσταση της υγείας τους μετά από 

σοβαρή ασθένεια, ατύχημα κ.λ.π. με παράλληλη υποστήριξη της φυσικής, νοητικής, 

συναισθηματικής και ψυχολογικής κατάστασης. 

Η έως σήμερα παρουσία του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ στο χώρο των κέντρων αποκατάστασης, τον έχει 

καθιερώσει ως πρότυπο Κέντρο και η δυναμικότητα των 125 κλινών που διαθέτει τον καθιστά το 

μεγαλύτερο Κ.Α.Α. στο λεκανοπέδιο της Αττικής.  

Η επέκταση ολοκληρώθηκε με την σύσταση της εταιρείας «HOCO A.E.» την 3/3/2011 με 

AΡ.MAE 70765/01AT /B /11/ 081 με έδρα το Μαρούσι - Αττικής και συνολικό κεφάλαιο € 

7.423.797,92. Η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. κατέβαλλε € 4.423.470,23 του ανωτέρω κεφαλαίου 

με μετρητά λαμβάνοντας το 59,59% του συνόλου των μετοχών της νεοϊδρυθείσας εταιρείας ενώ 

το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών (αξίας € 3.000.327,65) ήτοι 40,41% καταβλήθηκε με εισφορά 

σε είδος μετοχών ποσοστού 70,60% της ανώνυμης εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.» της οποίας 

το σύνολο των μετοχών αποτιμήθηκε στην αξία των € 4.250.000,00 σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

Κ.Ν. 2190/1920. Η μεταβίβαση των εισφερόμενων μετοχών της εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε.» προς την νεοϊδρυθείσα «HOCO Α.Ε.» ολοκληρώθηκε την 30/3/2011 με την εγγραφή στο 

βιβλίο μετοχών της εταιρείας. 

Τέλος, την 31/1/2011 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η αύξηση με ιδιωτική τοποθέτηση του 

μετοχικού κεφαλαίου του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, κατά 6 εκατομμύρια ευρώ. Mε την καταβολή του 

ποσού αυτού, καλύφθηκε κατά 100% η ανωτέρω αύξηση και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

ανήλθε πλέον στο ποσό των € 34.746.421,04. 

 

III) Προοπτικές - Εξέλιξη δραστηριοτήτων για το  2012 

Πάγια πολιτική των Διοικήσεων των εταιρειών του Ομίλου είναι να μην ανακοινώνονται - 

δημοσιεύονται τα επιχειρηματικά σχέδια και οι προβλέψεις παρά μόνο όταν υπογράφονται 

συγκεκριμένες συμβάσεις - συμφωνίες ή όταν λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις από τα Δ.Σ. 

για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών πλάνων. Η χρήση 2012 καταγράφει 

επιδόσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, από τις πιο 

δύσκολες των τελευταίων δεκαετιών, εξαιτίας των μέτρων που λαμβάνονται για την 

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

την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω της αύξησης της άμεσης και έμμεσης φορολογίας,  
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σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στην χρηματοδότηση καταναλωτών και επιχειρήσεων εκ 

μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση των ιδιωτικών 

ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και τα έντονα προβλήματα ρευστότητας των δημοσίων 

ασφαλιστικών φορέων και του ενοποιημένου φορέα αυτών. 

Σταθμίζοντας τα παραπάνω οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ προχώρησαν από 01/01/2012 σε 

σύναψη σύμβασης με το νέο φορέα ΕΟΠΥΥ (Εθνικό Φορέα Παροχής Υπηεςσιών Υγείας) ο 

οποίος αποτελεί πλέον ένα νέο θεσμό στην Ελληνική κοινωνία ίσως την μεγαλύτερη 

μεταρύθμιση από γεννέσεως του Ελληνικού Κράτους. Στον Οργανισμό αυτό μέχρι σήμερα έχουν 

ήδη ενταχθεί τα 4 βασικότερα Ασφαλιστικά Ταμεία (Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ) τα οποία 

αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ασφαλισμένων.   

Σε συνδυασμό και με την υιοθέτηση των Κλειστών ή Ελληνικών Ενοποιημένων Νοσηλείων στο 

χώρο της Υγείας με τα οποία επιδιώκεται εξορθολογισμός στο βασικό χρόνιο κοστολογικό 

πρόβλημα των αποζημιώσεων των υπηρεσιών υγείας, αισιοδοξούμε ότι θα αυξήσουμε το πλήθος 

των ασθενών και οι υψηλές υπηρεσίες του ΙΑΣΩ θα γίνουν προσβάσιμες σε μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού.   

Παρά τις καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν στην έναρξη εφαρμογής των ΚΕΝ από πλευράς 

του ΕΟΠΥΥ η ροή των περιστατικών παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα, δημιουργεί 

αισιοδοξία για την πορεία του 2012. 

  

IV) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το  2011 

Η πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες και τις εξελίξεις τόσο στο 

χώρο της Ελληνικής επικράτειας όσο και διεθνώς. Στόχος είναι να αποφευχθούν πιθανές 

αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν, παρόλα αυτά όμως ο Όμιλος μπορεί να 

επηρεασθεί κατά το  2011 από τα εξής: 

 

Α) Ζήτηση Υπηρεσιών:  

Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν η ζήτηση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα έχει 

επιδείξει σχετικά μικρή ελαστικότητα, οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, η 

αστάθεια και οι διακυμάνσεις, στην Ελλάδα, Ευρώπη ή/και διεθνώς, ενδέχεται τελικά να 

διαταράξουν τη ζήτηση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με την ενδιάμεση πρόβλεψη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Φεβρουάριος 2010), ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της ζώνης του ευρώ προβλέπεται να φθάσει το 0,7%, με τον πληθωρισμό να προβλέπεται στο 

1,1% για τη ζώνη του ευρώ. 

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

σχεδίου της Ελλάδας για τον περιορισμό του δημοσιονομικού της ελλείμματος με τις περικοπές 
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που αυτό περιλαμβάνει στους μισθούς των εργαζομένων, οι αλλαγές στη φορολογία και το 

γενικό κλίμα αβεβαιότητας στην ελληνική κοινωνία, έχουν επηρεάσει αρνητικά το διαθέσιμο 

εισόδημα και την ψυχολογία των καταναλωτών και φυσικό είναι να επηρεάσουν δυσμενώς τη 

ζήτηση των υπηρεσιών υγείας.  

Επίσης σοβαρή επίδραση από την οικονομική κρίση έχουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, 

που θα επηρεάσουν τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας. 

 

Β) Κίνδυνος Πληθωρισμού – Επιτοκίων.  

Σύμφωνα με την ενδιάμεση πρόβλεψη των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

κυβερνητικών εκτιμήσεων, διαφαίνεται ότι οι τάσεις του πληθωρισμού αναμένεται να είναι 

σχετικά σταθερές, με τις προβλέψεις να είναι οριακά αυξημένες σε 1,1% για την ζώνη του ευρώ. 

Πρόθεση της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις δηλώσεις των αξιωματούχων της, αποτελεί η διατήρηση των 

επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα και να ανατραπεί το 

αρνητικό κλίμα.  

Επιδίωξη του Ομίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους 

δανεισμού και των τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να 

επιφέρουν οι μεταβολές στα επιτόκια. Ο Όμιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και 

γενικά την οικονομική του στρατηγική προβαίνοντας σε συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου 

και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις 

των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. 

Όλες οι υφιστάμενες συμβάσεις του Ομίλου είναι σε ευρώ και βασίζονται σε κυμαινόμενο 

επιτόκιο Euribor. Τα περιθώρια επιτοκίου για τους ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς 

αναθεωρούνται περιοδικά.  

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

χρήση του 2011, τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου περίπου κατά το ποσό των € 1,5 εκατ. 

ενώ μια ισοποσοστιαία αύξηση των επιτοκίων θα αύξανε τα χρηματοοικονομικά έξοδα του 

Ομίλου, για τη χρήση του 2011, περίπου κατά το ποσό των € 1,5 εκατ.  

 

Γ) Χρηματιστηριακός κίνδυνος.  

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις 

Η πορεία της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να επηρεαστεί 

από συγκυριακούς και άλλους παράγοντες, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται εκτός ελέγχου της 

Εταιρείας. Συνεπώς οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής 

της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις διαχρονικά και σε καμιά περίπτωση δεν 
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είναι εξασφαλισμένοι απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο της υποτίμησης της αξίας της επένδυσής 

τους. 

 

Μεταξύ των προαναφερόμενων παραγόντων περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

οι ακόλουθοι: 

 διακυμάνσεις στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και των ανταγωνιστών της 

 η επιτυχής ή μη υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας 

 η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας  

 αλλαγές εκτιμήσεων χρηματοοικονομικών μεγεθών από χρηματοοικονομικούς αναλυτές ή 

      αδυναμία εκπλήρωσης των προσδοκιών των αναλυτών 

 θετικά ή αρνητικά δημοσιεύματα για την Εταιρεία και τον κλάδο δραστηριότητάς της 

 πολιτική αστάθεια, ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, απειλή    

τρομοκρατικών χτυπημάτων και γενικά το αίσθημα της γεωπολιτικής αστάθειας 

 η πορεία των διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών καθώς και οι συνθήκες και 

προοπτικές του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

 

Δ) Λειτουργικός κίνδυνος.  

Πιθανές αλλαγές νομοθετικού πλαισίου, μπορεί να επηρεάσουν την αναπτυξιακή πολιτική του 

Ομίλου. Επίσης, πιθανή αύξηση των διαθεσίμων κλινών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής 

καθώς και πιθανή αδυναμία του Ομίλου να συνεχίσει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις νέες 

συνθήκες και να ακολουθήσει τις ιατροτεχνολογικές εξελίξεις, θα μπορούσε να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην οικονομική του κατάσταση και τα λειτουργικά του αποτελέσματα.  

 

Ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος.  

Ουσιώδης και άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν υφίσταται για τον Όμιλο, καθώς 

όλες οι δραστηριότητες των εταιριών του Ομίλου λαμβάνουν χώρα εντός της ευρωζώνης.  Όλα 

τα δάνεια του Ομίλου είναι σε ευρώ. 

 

ΣΤ) Κίνδυνος Ρευστότητας.   

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της 

συνολικής διαχείρισης κινδύνων. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 

αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, 

συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη, επενδύσεις σε χρεόγραφα και μερίσματα πληρωτέα. Η έκθεση 

σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική 

βάση. Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται με το 

συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων, εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρή 

παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Σημειώνεται ότι στις 31/12/2011 ο Όμιλος διέθετε € 7,58 
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εκατ. μετρητά και τις απαραίτητες εγκεκριμένες, αλλά μη χρησιμοποιημένες δανειακές γραμμές, 

ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις του.  

Διαχείριση Κινδύνων  

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ εφαρμόζει μεθοδολογίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη μέτρηση και την 

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

στοιχεία, από όλες τις δραστηριότητες, τα συστήματα και τις διαδικασίες των εταιρειών που 

ανήκουν στον Όμιλο καθώς και των εξωγενών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά 

την απρόσκοπτη λειτουργία του και τη χρηματοοικονομική του κατάσταση. 

Λειτουργικός- Επιχειρηματικός Κίνδυνος 

Ο Όμιλος έχει προβεί σε δράσεις αναφορικά με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, πιο 

συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα ακόλουθα: 

 

Ασφαλιστική Κάλυψη:  

Όλες οι ενεργές εταιρείες του ομίλου έχουν για κάλυψη τουλάχιστον των κάτωθι κινδύνων: 

Α) Περιουσίας 

Β)  Των οχημάτων του Ομίλου   

Γ) Απώλειας κερδών και κάλυψης παγίων δαπανών 

Δ) Χρηματικών διαθεσίμων 

Τα ποσοστά κάλυψης ποικίλουν ανά κατηγορία ασφαλιστικού κινδύνου και αντικειμένου, σε 

πλαίσια τα οποία η Διοίκηση έχει θέσει ως εύλογα και επαρκή. Επίσης, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει 

την πολιτική να ζητά από τους συνεργαζόμενους Ιατρούς να προβαίνουν και οι ίδιοι σε ιδιωτική 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής αστικής ευθύνης. 

Οι αλλαγές των τιμολογιακών πολιτικών του Κλάδου των ασφαλίσεων  της επαγγελματικής 

αστικής ευθύνης των Ασφαλιστικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είχαν ως 

αποτέλεσμα οι εταιρείες του Ομίλου να συμμετέχουν στο σύνολο σχεδόν της ενδεχόμενης 

ασφαλισμένης ζημίας. Για αυτό το λόγο η Διοίκηση αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2010 να μην 

προχωρήσει στην ανανέωση των υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβάσεων αστικής 

επαγγελματικής ευθύνης αλλά αντίθετα να προβαίνει έγκαιρα στη διενέργεια επαρκών 

προβλέψεων μέσω των αποτελεσμάτων για την μελλοντική αντιμετώπιση σχετικών κινδύνων που 

προκύπτουν από την δραστηριότητά της.  

 

1) Διαχείριση, απαιτήσεων – υποχρεώσεων, μηχανογραφικών συστημάτων υποστήριξης. 

Τηρείται εφεδρική ιστορική βάση δεδομένων ενώ σημαντικοί πόροι έχουν διατεθεί στην 
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εγκατάσταση εξοπλισμού και ανάπτυξη συστημάτων για την αποθήκευση και ανάκτηση όλων 

των δεδομένων με στόχο την διασφάλιση των απαιτήσεων του Ομίλου αλλά και την 

επιχειρηματική του συνέχεια.  Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του και ενημερώνει 

διαρκώς τις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις του Ομίλου προέρχονται από 

πωλήσεις σε ιδιώτες πελάτες και ασφαλιστικά ταμεία. Οι απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά 

Ταμεία έχουν περιορισμένο βαθμό κινδύνου απωλειών. Ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος 

σχετίζεται κυρίως με τους ιδιώτες πελάτες αλλά και από τα ασφαλιστικά ταμεία εάν ανταθεί 

περαιτέρω το πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας.  

Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε προβλέψεις για κάλυψη τυχών επισφαλειών και τις 

ενσωματώνει στον ισολογισμό και τα οικονομικά της αποτελέσματα. Όλα τα ανωτέρω 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις έχουν απομειωθεί  με τις σχετικές προβλέψεις. 

2) Φορολογικοί έλεγχοι. Το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου προσάρμοσε τις φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ώστε την 31/12/2011 να αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια την 

καθαρή θέση της Εταιρείας και του Ομίλου. Για το λόγο αυτό, την 31/12/2011, διαγράφηκε 

μέρος από τις αναβαλλόμενες  φορολογικές απαιτήσεις της χρήσεως 2006 του Ομίλου. 

Τόσο η μητρική εταιρεία όσο και οι λοιπές εταιρείες του ομίλου, έχουν σχηματίσει για τις 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις σωρευτική πρόβλεψη η οποία για την εταιρεία ανέρχεται 

περίπου σε € 0,62 εκατ. ενώ η αντίστοιχη σωρευτική πρόβλεψη για τον 'Ομιλο ανέρχεται σε 

ποσό ύψους περίπου € 0,63 εκατ. 

3) Τεχνολογικές Εξελίξεις. Οι υπηρεσίες υγείας και η ανταγωνιστική θέση κάθε φορέα 

εξαρτώνται και στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογική αρτιότητα και υπεροχή του 

βιοϊατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν. O Όμιλος έχει υιοθετήσει την συνεχή και σε 

τακτά διαστήματα ανανέωση και απόκτηση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού. 

4) Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου (Counterparty risk). Οι αντισυμβαλλόμενοι του Ομίλου 

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

ασφαλιστικά ταμεία, ο Όμιλος ΙΑΣΩ εκτιμά ότι υπάρχει περιορισμένο ενδεχόμενο μη 

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

εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Συνεπώς η αβεβαιότητα περιορίζεται στον χρόνο 

αποπληρωμής. Σε όλα τις κλινικές του Ομίλου υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 

παρακολουθεί προσεκτικά την πορεία των συναλλαγών με τα ασφαλιστικά ταμεία. Όσον 

αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχει συμβληθεί ο Όμιλος, παρά τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει ο κλάδος, δεν πιθανολογείται περίπτωση μη εξυπηρέτησης. Τέλος, όσον 

αφορά τους ιδιώτες ο εκτιμώμενος κίνδυνος μη εξυπηρέτησης είναι πολύ μικρός λόγω του 

πλήθους και της διασποράς τους.  
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V) Κυριότερες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του 

Δ.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές της Εταιρείας με τις κατωτέρω θυγατρικές της (συνδεδεμένες με 

αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20). Οι συναλλαγές αυτές 

είναι οι ακόλουθες: 

1. Αγορά της μητρικής εταιρείας από τη θυγατρική της «ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.» ιατρικών 

υπηρεσιών συνολικού ύψους € 112.579,02 και αγορά ιατρικών υπηρεσιών της μητρικής 

εταιρείας από τη συγγενή της εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.» συνολικού ύψους € 

178.353,98. 

2. Παροχή ιατρικών υπηρεσιών της μητρικής εταιρείας προς τη θυγατρική της «ΙΑΣΩ 

GENERAL Α.Ε.» συνολικού ύψους € 164.522,23. 

3. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου της συγγενούς εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.» ύψους € 

4.500.000,00 το οποίο καλύφθηκε κατά 10% από την μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ και 

κατά 90% από τη μητρική της εταιρεία «HOCO Α.Ε.» 

4.  Το εισπραχθέν μέρισμα της θυγατρικής εταιρείας “ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.” 

συνολικού ύψους € 110.660,00, ήτοι € 0,55 ανά μετοχή. Το παραπάνω μέρισμα 

εισπράχθηκε από τη μητρική Εταιρεία (€ 110.605,00) και από τη θυγατρική ΙΑΣΩ 

GENERAL Α.Ε. (€ 55,00) την 19/7/2011. 

 

VI) Πληροφορίες της παρ.7 και Επεξηγηματική Έκθεση της παρ.8 του άρθρου 4 του Ν. 

3556/2007. 

1. Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα 

οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (23.388.223,32) διαιρούμενο σε 

πενήντα τρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες πενήντα τρεις (53.155.053) κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.  

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους κοινές, ονομαστικές, άυλες και εισηγμένες προς 

διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία Μεσαίας - Μικρής Κεφαλαιοποίησης) του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό της και 

ειδικότερα: 

(α) Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. 

Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του ποσού για το τακτικό αποθεματικό 

και τυχόν κερδών που προέρχονται από την εκποίηση μετοχών κατεχομένων τουλάχιστον από 

δεκαετίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου κεφαλαίου θυγατρικής 
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εταιρείας και των καθαρών κερδών από αποτίμηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην εύλογη αξία 

τους, διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμαΣτην περίπτωση 

που στην τακτική Γενική Συνέλευση, πλειοψηφία μετόχων που αντιπροσωπεύει 65% του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να λάβει την απόφαση να διανείμει μέρισμα 

μικρότερο του τεθέντος κατώτατου ορίου σύμφωνα με τον α.ν. 148/1967. Σε αυτήν την 

περίπτωση, το μη διανεμηθέν μέρισμα πρέπει να μεταφερθεί σε ένα ειδικό αποθεματικό το οποίο, 

εντός τεσσάρων ετών από το χρόνο σχηματισμού του, πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί με την έκδοση 

νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Επίσης, πλειοψηφία που 

αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

μπορεί να ψηφίσει υπέρ της διανομής μερίσματος μικρότερου του εκ του ανωτέρω νόμου 

κατωτάτου ορίου ή της μη διανομής μερίσματος χωρίς να μεταφερθούν τα σχετικά ποσά σε 

ειδικό αποθεματικό προς κεφαλαιοποίηση. Η χορήγηση επιπρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται 

από τη Γενική Συνέλευση.   

Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. 

Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.  

Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου καθώς και στο Ημερήσιο 

Δελτίο Τιμών και στην Ιστοσελίδα του Χ.Α. 

Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο 

Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή 

του η Γενική Συνέλευση.  

(β) Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα, της απόσβεσης 

κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.  

(γ) Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά 

και την ανάληψη νέων μετοχών ή με την έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε 

μετοχές.  

(δ) Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των 

Ορκωτών Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

(ε) Το δικαίωμα υποβολής αίτησης προς την Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν 

από την Γενική Συνέλευση, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική 

Συνέλευση τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας που είναι χρήσιμες για 

την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

(στ) Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα 

μίας ψήφου.  
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(ζ) Το δικαίωμα εξόδου από την Εταιρεία, στις περιπτώσεις που ο προτείνων την εξαγορά του 

συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, κατά την έννοια του ν.3461/2006, μετά την υποβολή της 

δημόσιας πρότασης κατέχει μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις 

εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με την προσφορά των 

μετοχών στον προτείνοντα.  

(η) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη 

διάρκεια της εκκαθάρισης.  

Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών που 

κατέχουν.  

 

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας. 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται εκ του 

Καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες 

μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των 

άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007. 

Με ημερομηνία 31.12.2010 η EUROMEDICA A.E. κατέχει ποσοστό 10,00% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό 

μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου.  

4. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

 

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.  

Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.  

 

6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας σχετικά με περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών 

ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. 

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων 

ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.  
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7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

τροποποίησης Καταστατικού.  

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στο 

ν.2190/20.  

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκατρείς 

(13) συμβούλους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία, η οποία 

παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η 

αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Η Εταιρεία έχει κάνει χρήση της δυνατότητας που δίνεται από τις παραγράφους 7 και 8 του 

άρθρου 18 του ν.2190/20 και έχει προβλέψει στο Καταστατικό της τη δυνατότητα εκλογής μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση μελών του και τη δυνατότητα συνέχισης της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων 

μελών. 

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού προβλέπεται ότι σε περίπτωση 

παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να 

συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των 

ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι 

τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των 

ανωτέρω γεγονότων.  

Επιπλέον στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού προβλέπεται ότι σε κάθε 

περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία 

(3), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή 

απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το 

υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής 

υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους 

εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.  

Όσον αφορά στους κανόνες τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, αυτοί δεν 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στο ν.2190/20. 
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8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για την έκδοση 

νέων  μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

Κ.Ν.2190/1920. 

(α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. β’ και γ’ του ν. 2190/20 και του άρθρου 4 

του Καταστατικού της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  που υπόκειται στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20,  το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 

αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, με 

απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. 

Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου 

που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική 

Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη 

Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 

7β του ν. 2190/20, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 

ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.  

(β) Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία 

και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/20 όπως ισχύουν.  

(γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του ν. 2190/20, όπως αυτό διαμορφώθηκε 

μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 19 του Ν. 3604/2007, με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 

και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.2190/20, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης 

μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των 

συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42
ε
 του 

ν.2190/20 με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους 

ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν.2190/20. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα 

που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η απόφαση αυτή της Γενικής 

Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν – ο οποίος 

βάσει του νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών – εάν οι δικαιούχοι 

ασκήσουν το χορηγηθέν σε αυτούς δικαίωμα αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης 

των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο 

προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του 

ν.2190/20, την διάρκεια του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός 

των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε 
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άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, 

ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δε ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική 

Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και ανά ημερολογιακό 

τρίμηνο κατ΄ ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει 

τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και 

πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την 

πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, 

κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11 του ν.2190/20. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού 

κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι 

παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 13 του ν.2190/20. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά 

τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, 

κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί 

του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις 

παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν.2190/20. 

(δ) Σύμφωνα με το άρθρου 16 του ν.2190/20, όπως πλέον έχει διαμορφωθεί μετά από την 

τροποποίησή του με το άρθρο 21 του Ν. 3604/2007, η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το 

οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο 

όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες, 

όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 16 του ν. 2190/20.  

 

9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε  ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης.  

10. Συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της. 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το 

προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση 

παραίτησης ή απόλυσης, χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους 

εξαιτίας δημόσιας προσφοράς.  

 

VII) ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43
α
 του Κ.Ν. 2190/1920 

 

Γενικά 

Βάσει των διατάξεων του Ν. 3873/2010, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την 

Οδηγία 2006/46/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί ετησίων και ενοποιημένων λογαριασμών 
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εταιρειών ορισμένων μορφών, κάθε εταιρεία, οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας έχουν 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, οφείλει από την οικονομική χρήση του 

2010 να συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση διαχείρισής της και δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, στην οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρει τον κώδικα και τις πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης, στις οποίες υπάγεται ή που έχει αποφασίζει αυτοβούλως να εφαρμόζει. 

 

Με τον όρο «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία διοικείται 

και ελέγχεται. Αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων, όπως αυτές ορίζονται από τις Αρχές 

Εταιρικής Διακυβέρνησης του (ΟΟΣΑ), ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνιστά τη δομή μέσω της 

οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης 

των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά 

τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. Θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων πρακτικών 

διακυβέρνησης, προάγει την αυξημένη διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας 

και αποτυπώνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες, που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, ως εργαλείο 

επίτευξης καλών πρακτικών διακυβέρνησης.  

 

1. Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του Κ.Ν. 2190/1920, 

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3873/2010. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και 

ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.iaso.gr και είναι διαθέσιμος στα κεντρικά γραφεία 

της Εταιρείας, στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 37 – 39. 

 

2. Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των 

προβλέψεων του νόμου. 

Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης πέραν αυτών που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 

εφαρμόζει. 

 

3. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης 

Κινδύνων σε Σχέση με τη Διαδικασία Σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Η Εταιρεία διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την 

περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της, καθώς και τον εντοπισμό 

http://www.iaso.gr/
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και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται 

το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Δ.Σ., τη Διοίκηση και το υπόλοιπο 

προσωπικό της Εταιρείας και αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, στην αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης και στη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.  

 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η Εταιρεία έχει συστήσει Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τις απαιτήσεις της ελληνικής 

νομοθεσίας, που λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και αξιολογεί 

την καταλληλότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

είναι ανεξάρτητη, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και 

αναφέρεται στην επιτροπή ελέγχου του Δ.Σ. 

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και η βελτίωση των συστημάτων 

διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συμμόρφωσης 

με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες, όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, με τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης, την 

ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν 

μπορεί να ορισθεί ως Εσωτερικός Ελεγκτής μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικό 

στέλεχος το οποίο έχει και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των 

παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας. Η Εταιρεία για κάθε 

μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου ενημερώνει την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Εσωτερικός Ελεγκτής δικαιούται να λάβει γνώση 

οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της 

Εταιρείας και να έχει πρόσβαση σε κάθε έγγραφο και υπηρεσία της Εταιρείας. Τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στον 

Εσωτερικό Ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του. Η Διεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου κατά την διάρκεια των ελέγχων υποβάλει προτάσεις που στοχεύουν στη 

συνεχή βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με στόχο την επίτευξη υψηλής 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Στο ευρύτερο πλαίσιο της Διεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου εντάσσεται και η κατάλληλη επικοινωνία μεταξύ της νομικής υπηρεσίας, της 

οικονομικής διεύθυνσης και του εσωτερικού έλεγχου για την αποτελεσματική παρακολούθηση 

και διαρκή συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη και δημοσιοποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
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Διαχείριση Κινδύνων. 

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ εφαρμόζει μεθοδολογίες για τον εντοπισμό, τη στάθμιση, την αξιολόγηση και 

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

στοιχεία, από όλες τις δραστηριότητες, τα συστήματα και τις διαδικασίες των εταιρειών που 

ανήκουν στον Όμιλο καθώς και των εξωγενών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά 

την απρόσκοπτη λειτουργία του και τη χρηματοοικονομική του κατάσταση.  

Για τους λειτουργικούς κινδύνους που ενδέχεται να λάβουν χώρα και οι οποίοι δεν μπορούν να 

σταθμιστούν εκ των προτέρων, αφού συζητηθούν σε επίπεδο Διοίκησης, ο Όμιλος προχωρά σε 

ασφαλιστικές καλύψεις αυτών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση επανεξετάζονται τουλάχιστον μια 

φορά ετησίως. Ανάλογα με τα δεδομένα της αγοράς και τις πολιτικές των Ασφαλιστικών 

Εταιρειών που ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Διοίκηση λαμβάνει την πλέον 

συμφέρουσα για τον Όμιλο απόφαση για τη διαχείριση των απρόβλεπτων κινδύνων σταθμίζοντας 

το συμφέρον των μετόχων της. 

 

Προϋπολογισμός – Budget 

Η Εταιρεία εφαρμόζει μία ολοκληρωμένη πρακτική για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού 

της, σε επίπεδο αναλυτικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και λειτουργών δαπανών, βάσει 

εξειδικευμένης μεθοδολογίας η οποία υλοποιείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας. 

Η παρακολούθηση του προϋπολογισμού υπόκειται σε μηνιαία επισκόπηση, βάσει τόσο των 

πραγματικών όσο και των ιστορικών μεγεθών, με σκοπό την έγκαιρη λήψη των εταιρικών 

αποφάσεων προς επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. 

 

Καταστροφή και διάθεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει υιοθετήσει αναλυτική διαδικασία για τη διάθεση και καταστροφή 

των άχρηστων και απαξιωμένων πάγιων περιουσιακών της στοιχείων. Μετά από εισήγηση των 

εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παρακολούθησης, 

εγκρίνεται από τη Διοίκηση ο τρόπος και ο χρόνος καταστροφής τους. 

 

Διασφάλιση απαιτήσεων - υποχρεώσεων  

Για τη διασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας υφίσταται ένα σύστημα παρακολούθησης, το 

οποίο διέπει το σύνολο των λειτουργιών της Εταιρείας και περιλαμβάνει τον έλεγχο, σε μηνιαία 

βάση, της συμφωνίας όλων των κατηγοριών απαιτήσεων πελατών (μετρητά, τραπεζικοί 

λογαριασμοί, επιταγές, γραμμάτια κλπ.)   
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Για το σύνολο των αγορών και δαπανών της Eταιρείας απαιτείται, πριν τη λογιστικοποίηση και 

εξόφλησή τους, η έγκριση της Διοίκησης. 

Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόσει συγκεκριμένες πρακτικές για τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου εφαρμόζουν 

ενιαίες λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.. 

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου 

παρακολουθούνται και καταγράφονται βάσει των αρχών που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α. 

καθώς και τη φορολογική νομοθεσία, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της Διοίκησης, των 

μετόχων και των αρμόδιων εποπτικών και φορολογικών αρχών.  

Το κλείσιμο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται βάσει συγκεκριμένων 

πρακτικών, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προθεσμίες ολοκλήρωσης και υποβολής, 

αρμοδιότητες και απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.  

 

Πληροφοριακά συστήματα 

Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει σύγχρονα συστήματα πληροφορικής  που καλύπτουν το σύνολο 

των δραστηριοτήτων της και υποστηρίζουν το πλαίσιο των διαδικασιών που εφαρμόζει καθώς 

και των μακροπρόθεσμων στόχων της. Μερικές από τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και από τα 

προληπτικά μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πληροφοριών και 

πληροφοριακών συστημάτων στη Εταιρεία, είναι οι εξής: 

 Σχέδιο Αποκατάστασης Καταστροφών Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Disaster Recovery 

Plan) 

 Δευτερεύον Μηχανογραφικό Κέντρο (Disaster Recovery Site) 

 Διαβάθμιση Πληροφοριών 

 Ασφάλεια Μετάδοσης Πληροφοριών 

 Ασφάλεια Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 Όροι χρήσης του Internet 

 Διαχείριση Πρόσβασης Εφαρμογών 

 Διαχείριση Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων 

 Διαχείριση Αλλαγών (Change Management) 

 Διαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας 

 Προστασία από Ιούς και Κινητό Κώδικα 

 Διαδικασίες Δημιουργίας και Τήρησης Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup) 

 Τοίχος Ασφαλείας (FireWall) 
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Το σύνολο των σχετιζομένων διαδικασιών και τεχνικών μέτρων, εντάσσονται σε ένα δομημένο 

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, με τους εξής βασικούς άξονες: 

 Οργάνωση Ασφάλειας Πληροφοριών 

 Διαχείριση Αγαθών (Πληροφοριακών και Φυσικών) 

 Διαχείριση Επικοινωνιών και Επιχειρησιακών Λειτουργιών 

 Ασφάλεια στις Διαδικασίες Ανάπτυξης και Συντήρησης Συστημάτων 

 Διαχείριση Επιχειρηματικής Συνέχειας 

 

Η υλοποίηση εξασφαλίζεται με τη συνεχή δέσμευση, ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του 

προσωπικού της Εταιρείας.  

 

4. Αναφορά στα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 της 

Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφοράς εξαγοράς. 

Η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, ωστόσο τα 

πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παρ. 1, στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ) 

αυτής, παρατίθενται στην Επεξηγηματική Έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του 

Ν. 3556/2007. 

 

5. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της γενικής συνέλευσης των 

μετόχων και τις βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των 

μετόχων και του τρόπου άσκησής τους. 

 

Γενικά – Αρμοδιότητες.  

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και έχει δικαίωμα να 

αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με 

το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, 

ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

 

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Συγχώνευση, με εξαίρεση την 

απορρόφηση μιας κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 

2190/1920, ως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, β) την έκδοση 

ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες κατά το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και την 
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έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, γ) Τροποποίηση του 

καταστατικού με εξαίρεση τις περιπτώσεις τροποποίησής του από το Διοικητικό Συμβούλιο 

σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 5, το άρθρο 13 παρ.13, το άρθρο 13α παρ.2 και το άρθρο 17β 

παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με την 

επιφύλαξη των παρ.1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των αυξήσεων που 

επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με 

εξαίρεση την εκλογή μελών από τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε 

αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με 

οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας,  στ) Εκλογή 

ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών, με εξαίρεση τη 

διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης, θ) Έγκριση του ισολογισμού, ι) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως 

ισχύει. 

 

Πρόσκληση και προετοιμασία Γενικής Συνέλευσης. 

Το Δ.Σ. πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων διευκολύνει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι θα 

πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους 

στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και των 

δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση.  

Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται πρόσκληση  στην 

οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με: 

 το οίκημα με ακριβή διεύθυνση στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, τη 

χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με 

σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες 

για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να 

ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και 

εξ’ αποστάσεως. 

 τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του 

Κ.Ν.2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί 

κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του 

ανωτέρω άρθρου, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία 
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μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι 

λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους 

άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση 

της ιστοσελίδας της Εταιρείας,  

 τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα 

έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις 

μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3 του 

Κ.Ν.2190/1920, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και 

ανάκλησης αντιπροσώπων, 

 τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με 

ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, 

 την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του 

Κ.Ν.2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την 

ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, 

 τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων 

αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 

27 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αυτά, 

 τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της 

παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/1920. 

 

Η Εταιρεία δύναται να δημοσιεύει στα έντυπα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του 

Κ.Ν.2190/1920 περίληψη της πρόσκλησης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με 

ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία και θα 

διατίθεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/1920. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα και 

την ιστοσελίδα της Εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον 

μέσα στην ίδια προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου 

θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο 

επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και 

πανευρωπαϊκή εμβέλεια. 
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Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και 

την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τουλάχιστον οι 

ακόλουθες πληροφορίες: 

 η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, 

 ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 

ημερομηνία της πρόσκλησης,  

 τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και σχετίζονται με την 

ημερήσια διάταξη, 

 σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία 

απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε 

θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι 

μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία. 

 τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω 

αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου 

με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο, 

και 

 στις περιπτώσεις που έχει τεθεί ως θέμα στη Γενική Συνέλευση η εκλογή νέων μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου, ο προτεινόμενος κατάλογος υποψήφιων μελών του Δ.Σ. και τα 

βιογραφικά τους. 

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, 

η Εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να 

προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς 

χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο τοιχοκολλάει είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική 

Συνέλευση τον πίνακα με τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής και οι 

Πρόεδροι των επιτροπών του Δ.Σ. καθώς και η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και ο τακτικός 

ελεγκτής, εφόσον υπάρχουν θέματα της ημερήσιας διάταξης που άπτονται των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων τους, πρέπει να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να 

παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι.  

 

Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης 

Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος 

ορίζεται από τον Πρόεδρο.  
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Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση 

εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο 

γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.  

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και τις προβλέψεις του καταστατικού της Εταιρείας.  

Στη Γ.Σ. της Εταιρείας πρέπει να μπορεί να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που 

εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες 

της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής 

έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της 

Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 

έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης 

(ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση 

σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα 

πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω 

τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 

τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 

(ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση 

ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία 

το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, τα δικαιώματα μειοψηφίας είναι τα 

εξής: 

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 

σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν 

συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την 

επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες 

της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται 

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο 

χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. 
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2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής 

Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα 

πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 

συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η 

αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη 

ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και 

ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την 

αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του Κ.Ν.2190/1920. 

2α. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 27 παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/2910, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην 

αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

2β. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην 

ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια 

αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις παραγράφους 2 και 2
α
 του άρθρου 39 

του Κ.Ν.2190/1920, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το 

νόμο και τα χρηστά ήθη. 

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη 

λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, 

ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η 

οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της 

αναβολής.  

Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται 

η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν 

να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 

και 28
α
 του Κ.Ν.2190/1920. 
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4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για 

τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο 

περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες 

διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική 

Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε 

κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε 

παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.  

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 

μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό 

Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920. 

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 

πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική 

Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 

κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 

μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό 

συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920, εφόσον τα 

αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο 

επαρκή. 

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 

39 του Κ.Ν.2190/1920, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης 

παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με 

απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση 

το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.  

7.  Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής 

Συνέλευσης μπορεί να διενεργηθεί με ονομαστική ψηφοφορία. 
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8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική 

τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού 

δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο 

τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας 

ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. 

6. Σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου. 

Σκοπός του Δ.Σ. είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας 

της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, 

με την εξαίρεση των θεμάτων για τα οποία είναι κατ’ εξοχήν αρμόδια η Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρείας, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη 

διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού 

της, εντός των ορίων που θέτει η ελληνική νομοθεσία, και να εκπροσωπεί την Εταιρεία 

δικαστικώς και εξωδίκως.  

 

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από δώδεκα (12) 

συμβούλους. Από τα δώδεκα (12) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έξι (6) μέλη έχουν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες και έξι (6) είναι μη εκτελεστικά. Από τα έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη 

τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.  

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από  τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μέγιστη θητεία που 

προβλέπεται στο Καταστατικό της Εταιρείας και επί της παρούσης έχει διάρκεια τριών (3) 

χρόνων, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει 

να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν. 

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας 

μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την 

αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων 

μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την 

επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. 

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι 

τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που 

παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η 

ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε 

απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και 
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ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία 

μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην 

ημερήσια διάταξη. 

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την 

εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  

Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον Σύμβουλο που έλαβε την 

πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν 

ή δύο Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες 

Συμβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. 

 

Συνεδριάσεις και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να 

συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, 

εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν 

αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση 

που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη 

συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται 

ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη 

λήψη αποφάσεων.  

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με 

αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να 

συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά 

(7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να 

αναφέρονται, με σαφήνεια, και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν 

δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της 

ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το 

Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας 

των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η 

πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών 

στη συνεδρίαση.  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των 

παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού 

απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Η αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε μη μέλος του, ενώ κάθε μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν σύμβουλο. 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου.  

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό 

βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του 

Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα (αυτοπροσώπως ή δια 

αντιπροσώπου) στη συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην 

οποία έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν 

διαφωνεί με κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού 

γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως. 

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή έναν Αντιπρόεδρο 

του Δ.Σ. ή ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 

 

Αναλυτικά τα μέλη του Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα : 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

Σταµατίου Γιώργος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος 

Ζουρντός Σαράντος Αντιπρόεδρος A Εκτελεστικό Μέλος  

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ  Αντιπρόεδρος B Εκτελεστικό Μέλος  

Πετρόπουλος Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος  

Πλεύρης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος  

Μπουλινάκης Γεώργιος  ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος  

Θεοφανάκης Παναγιώτης Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Καρακαλπάκης Λεωνίδας Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Μαµάς Λεωνίδας Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Στρατάκης Νικόλαος  Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 
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∆ηµητρουλέας Σπυρίδων Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος 

Μποτωνάκης Γεώργιος Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος 

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο (2) στον αριθμό 

και συγκεκριμένα ο κ. Δημητρουλέας Σπυρίδων και ο κ. Μποτωνάκης Γεώργιος, οι οποίοι 

διατηρούν την ανεξαρτησία τους σύμφωνα με τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Επιτροπή Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται με σκοπό την 

υποβοήθηση του για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία 

οικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσης, τη συμμόρφωση της Εταιρείας και των θυγατρικών 

της με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, τη διαδικασία του συστήματος ελέγχου 

και την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας.  

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 

κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον 

μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το 

οποίο προεδρεύει των συνεδριάσεών της και έχει εμπειρία/γνώση σε θέματα λογιστικής και 

ελεγκτικής. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 

1) Δημητρουλέας Σπυρίδων - Πρόεδρος, 

2) Μποτωνάκης Γεώργιος - Μέλος, και  

3) Θεοφανάκης Παναγιώτης - Μέλος 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές κρίνεται αναγκαίο, τουλάχιστον όμως τέσσερις 

φορές το χρόνο μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και συναντά τον τακτικό ελεγκτή της 

Εταιρείας χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης της Εταιρείας τουλάχιστον δύο φορές το 

χρόνο.  

 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.3693/2008, τις 

παρακάτω υποχρεώσεις:  

 Παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής 

λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.  

 Παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία 

των οικονομικών καταστάσεων.  
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 Παρακολουθεί τη διαδικασία του υποχρεωτικού ελέγχου των εξαμηνιαίων και ετήσιων 

ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και εισηγείται την 

έγκριση ή μη αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  

 Συστήνει τον τακτικό ελεγκτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου το τελευταίο να 

υποβάλει την πρότασή του για τον ορισμό τακτικού ελεγκτή στη Γενική Συνέλευση.  

 Διασφαλίζει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του τακτικού ελεγκτή, ιδίως μέσω 

εξέτασης της συμμόρφωσης  - σε περίπτωση ελεγκτικής εταιρείας - ως προς την εναλλαγή 

των ελεγκτών, του ύψους της αμοιβής που καταβάλλεται από την Εταιρεία και την 

παροχή άλλων υπηρεσιών (πχ συμβουλευτικών) από τον τακτικό ελεγκτή.   

 

Κύριοι Μέτοχοι, σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία και το δυναμικό της Εταιρείας και του 

Ομίλου στην χρήση του 2011 συγκρινόμενη με τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσεως 2010. 

Σας παραθέσαμε την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

για τις ανώνυμες εταιρείες και εισηγούμαστε την έγκριση, των οικονομικών καταστάσεων 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. 

 

 

 

Μαρούσι, 23/03/2012 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Γ. Σταματίου 
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Γ.  ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

– ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται 

από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2011, τις 

εταιρικές και ενοποιημένες 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 Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

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

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

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

εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

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

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

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

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 

για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΙΑΣΩ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – 
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και των θυγατρικών 

αυτής κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές 

τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 3.3 και 14 των οικονομικών καταστάσεων, όπου 

περιγράφεται ότι: 

α) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου, κατά την 31.12.2011, υπερβαίνει 

το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών του στοιχείων κατά ποσό € 43,77 εκατ. 

β) οι εταιρείες του Ομίλου βρίσκονται στο τελικό στάδιο σύναψης συμφωνίας με τους 

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

αυτούς  δανείων. 

Η επιτυχής διαχείριση των διαπραγματεύσεων  κρίνεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη 

δυνατότητα συνέχισης της ομαλής δραστηριότητας του Ομίλου στο μέλλον. 

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

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 

3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

 

β)  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Ιωάννης Γ. Τολιόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12381 

 

 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή, 153 41 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Εταιρείας:  148 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/2011 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

 

 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                 

Ενσώματα πάγια 6 293.251.090,74  300.315.289,42  142.545.230,80  144.944.799,19 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 1.704.573,57  1.506.195,38  1.310.002,66  996.081,56 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις       8.2 0,00  0,00  132.297.303,87  125.613.331,26 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 8.3 1.891.601,55  0,00  0,00  0,00 

Δάνεια και απαιτήσεις 29 4.500.000,00  0,00  450.000,00  0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 24 870.203,23  807.986,60  101.164,16  26.254,16 

   302.217.469,09  302.629.471,40  276.703.701,49  271.580.466,17 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Αποθέματα 12 3.816.024,73  4.307.720,38  1.526.301,25  1.789.443,95 

Πελάτες  11 38.652.519,83  41.818.126,46  8.658.368,40  7.406.077,81 

Λοιπές απαιτήσεις 11 22.981.815,97  30.806.286,82  7.397.482,19  14.275.749,41 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

στοιχεία 
9 

4.189.927,64  4.189.927,64  4.189.927,64  4.189.927,64 

Χρηματ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων           
10 

166.473,00  331.614,64  166.473,00  331.614,64 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 7.581.804,72  10.894.502,66  4.054.607,84  5.749.111,29 

   77.388.565,89  92.348.178,60  25.993.160,32  33.741.924,74 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  379.606.034,98  394.977.650,00  302.696.861,81  305.322.390,91 

          

   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  31/12/2011  31/12/2010  31/12/2011  31/12/2010 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μετοχικό κεφάλαιο (53.155.053μτχ X 0,44 €) 23 23.388.223,32  23.388.223,32  23.388.223,32  23.388.223,32 

Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο 23 42.497.459,83  42.497.459,83  42.497.459,83  42.497.459,83 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 28 79.527.809,30  79.542.115,41  51.053.101,50  51.053.101,50 

Λοιπά αποθεματικά 28 12.204.584,84  9.167.468,63  11.613.638,35  8.583.800,33 

Κέρδη (ζημίες) εις νέον  -28.525.771,38  -25.174.980,52  61.165.853,85  55.791.842,77 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων μητρικής  129.092.305,91  129.420.286,67  189.718.276,85  181.314.427,75 

Δικαιώματα μειοψηφίας 8.2 8.734.393,05  6.832.892,41  0,00  0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   137.826.698,96  136.253.179,08  189.718.276,85  181.314.427,75 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Δάνεια 14 83.333.398,00  126.250.000,00  40.250.000,00  64.250.000,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 19 23.557.752,75  21.370.592,90  16.084.326,88  15.037.658,18 
Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω έξοδου από την 

υπηρεσία             
16 

2.747.012,00  3.745.413,13  1.701.095,00  2.270.673,57 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 25 6.652.960,08  6.508.373,46  42.105,85  42.105,85 

Λοιπές μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 26 4.332.170,08  7.677.965,76  3.121.208,75  6.423.427,76 

   120.623.292,91  165.552.345,25  61.198.736,48  88.023.865,36 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 47.565.811,79  55.896.632,96  14.563.429,77  19.582.963,29 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 19 1.317.431,32  5.985.500,71  1.216.418,71  5.861.142,51 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 14 72.272.800,00  31.289.992,00  36.000.000,00  10.539.992,00 

   121.156.043,11  93.172.125,67  51.779.848,48  35.984.097,80 

Σύνολο Υποχρεώσεων  241.779.336,02  258.724.470,92  112.978.584,96  124.007.963,16 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  379.606.034,98  394.977.650,00  302.696.861,81  305.322.390,91 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2011 – 31/12/2011 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ   Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  Σημείωση 

1/1 - 

31/12/2011  

1/1 - 

31/12/2010  

1/10 - 

31/12/2011  

1/10 -

31/12/2010 

Κύκλος εργασιών  5 124.367.193,43  149.070.950,41  30.125.273,00  34.564.580,61 

Κόστος πωληθέντων  109.882.629,90  131.217.935,35  27.174.961,27  30.075.508,99 

Μικτά κέρδη / (ζημίες)  14.484.563,53  17.853.015,06  2.950.311,73  4.489.071,62 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 17 5.608.862,67  6.551.422,53  2.426.353,73  2.345.096,11 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  -4.942.565,73  -7.695.664,77  -298.315,63  -2.147.439,36 

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -5.766.551,66  -5.921.194,84  -2.052.479,68  -1.370.885,36 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 27 -1.050.872,38  -2.658.446,26  -124.728,07  -795.831,58 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και 

αποσβέσεων  20.130.265,69  19.285.926,45  5.824.682,54  5.403.847,09 

Αποσβέσεις 6,7 -11.796.829,26  -11.156.794,73  -2.923.540,46  -2.883.835,66 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων   8.333.436,43  8.129.131,72  2.901.142,08  2.520.011,43 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 18 281.820,46  451.160,52  153.718,40  72.249,94 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 18 -6.277.963,99  -2.779.785,06  -1.824.833,02  -905.712,63 

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

Κέρδη/ζημίες από συνδεμένες επιχειρήσεις  -1.108.726,10  0,00  -289.710,11  0,00 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  1.228.566,80  5.800.507,18  940.317,35  1.686.548,74 

Φόρος Εισοδήματος 19 -3.773.454,97  -7.668.147,17  -2.619.729,07  -2.404.152,00 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)  -2.544.888,17  -1.867.639,99  -1.679.411,72  -717.603,26 

Κατανέμονται σε:          

Ιδιοκτήτες μητρικής 20 -227.636,23  -36.666,13  -903.436,68  -130.206,44 

Δικαιώματα μειοψηφίας  -2.317.251,94  -1.830.973,86  -775.975,04  -587.396,82 

          

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  0,00  0,00  0,00  0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους (Α)+(Β)  -2.544.888,17  -1.867.639,99  -1.679.411,72  -717.603,26 

Κατανέμονται σε:         

Ιδιοκτήτες μητρικής  -227.636,23  -36.666,13  -903.436,68  -130.206,44 

Δικαιώματα μειοψηφίας  -2.317.251,94  -1.830.973,86  -775.975,04  -587.396,82 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή 

- βασικά σε € 20 -0,0043  -0,0007  -0,0170  -0,0024 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σημείωση 

1/1 - 

31/12/2011  

1/1 - 

31/12/2010  

1/10 - 

31/12/2011  

1/10 -

31/12/2010 

Κύκλος εργασιών  5 68.825.512,00  87.100.343,13  16.515.456,58  20.074.089,34 

Κόστος πωληθέντων  55.428.597,05  69.567.621,68  13.925.962,92  16.024.391,26 

Μικτά κέρδη / (ζημίες)  13.396.914,95  17.532.721,45  2.589.493,66  4.049.698,08 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 17 5.315.646,94  4.488.026,87  2.348.150,09  1.462.828,10 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  -3.087.452,47  -3.653.289,17  -201.902,85  -921.224,53 

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -2.554.772,37  -1.894.964,53  -1.296.054,64  -295.143,35 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 27 -147.035,54  -1.557.444,65  -69.689,76  -604.952,14 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και 

αποσβέσεων  18.669.361,13  20.569.113,65  4.795.567,88  5.063.538,66 

Αποσβέσεις 6,7 -5.746.059,62  -5.654.063,68  -1.425.571,38  -1.372.332,50 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων   12.923.301,51  14.915.049,97  3.369.996,50  3.691.206,16 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 18 194.874,51  1.159.059,16  56.874,93  36.751,86 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 18 -2.372.571,61  -1.196.692,52  -746.812,13  -336.874,61 

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

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

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  10.745.604,41  14.877.416,61  2.680.059,30  3.391.083,41 

Φόρος Εισοδήματος 19 -2.341.755,31  -6.304.545,01  -444.448,30  -500.312,29 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)  8.403.849,10  8.572.871,60  2.235.611,00  2.890.771,12 

Κατανέμονται σε:          

Ιδιοκτήτες μητρικής 20 8.403.849,10  8.572.871,60  2.235.611,00  2.890.771,12 

Δικαιώματα μειοψηφίας  -  -  -  - 

          

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  0,00  0,00  0,00  0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους (Α)+(Β)  8.403.849,10  8.572.871,60  2.235.611,00  2.890.771,12 

Κατανέμονται σε:         

Ιδιοκτήτες μητρικής  8.403.849,10  8.572.871,60  2.235.611,00  2.890.771,12 

Δικαιώματα μειοψηφίας  -  -  -  - 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή 

- βασικά σε € 20 0,1581  0,1613  0,0421  0,0544 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 1/1/2011 – 31/12/2011 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Λειτουργικές δραστηριότητες         

Κέρδη Χρήσης 1.228.566,80  5.800.507,18  10.745.604,41  14.877.416,61 

Προσαρμογές στα κέρδη 15.649.671,79  14.240.848,45  4.465.394,84  5.204.164,87 

  16.878.238,59  20.041.355,63  15.210.999,25  20.081.581,48 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης        

Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων 491.695,65  861.847,29  263.142,70  298.787,17 

Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων 8.288.221,44  -1.825.419,53  4.508.180,06  676.253,08 

(Αύξηση)/Mείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 

ενεργητικού -106.446,97  33.133,65  -74.910,00  4.629,88 

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -9.447.814,47  -4.848.686,04  -7.777.214,20  -3.317.029,31 

Εκροή προβλέψεων -419.497,28  -817.816,34  -85.466,48  -660.258,58 

  -1.193.841,63  -6.596.940,97  -3.166.267,92  -2.997.617,76 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες  15.684.396,96  13.444.414,66  12.044.731,33  17.083.963,72 

         

Λειτουργικές  δραστηριότητες        

Καταβληθέντες τόκοι -3.835.523,34  -2.225.032,52  -1.352.328,54  -955.924,88 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -3.690.852,19  -6.142.935,26  -3.416.895,04  -5.842.342,67 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές   

δραστηριότητες (Α) 8.158.021,43  5.076.446,88 
 

7.275.507,75  10.285.696,17 

         

Επενδυτικές δραστηριότητες        

Αγορές ενσώματων παγίων -4.783.137,20  -17.095.134,52  -3.458.390,84  -9.171.506,05 

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -572.910,40  -418.731,77  -572.709,65  -143.772,12 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 377.818,97  14.603,65  354.551,00  2.103,65 

Αγορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών        

στοιχείων διαθεσίμων  προς πώληση 0,00  0,00  0,00  0,00 

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων σε        

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 2.906.627,65  0,00  -6.684.072,61  0,00 

Διακανονισμός παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων 0,00  0,00  0,00  0,00 

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών        

στοιχείων διαθεσίμων  προς πώληση 0,00  85.750,00  0,00  3.439.903,60 

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων        

σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0,00  0,00  100,00  0,00 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 298.079,73  451.160,52  182.634,36  1.159.059,16 

Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων μερών -4.500.000,00  0,00  -450.000,00  0,00 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 378.695,29  99.936,74  243.666,92  73.688,22 

Καθαρές ταμιακές ροές από Επενδυτικές   

δραστηριότητες (Β) -5.894.825,96  -16.862.415,38  -10.384.220,82  -4.640.523,54 

         

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες        

Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών -2.264.981,25  -4.656.890,00  0,00  0,00 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -81.661,78  0,00  0,00  0,00 

Πώληση ιδίων μετοχών 0,00  0,00  0,00  0,00 

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής -156.458,38  -6.117.430,99  -45.798,38  -5.864.440,99 

Δάνεια αναληφθέντα 8.695.000,00  22.150.000,00  7.000.000,00  5.500.000,00 

Αποπληρωμή δανεισμού -11.767.792,00  -8.860.008,00  -5.539.992,00  -5.960.008,00 

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων 0,00  0,00  0,00  0,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από Χρηματοδοτικές  

δραστηριότητες (Γ) -5.575.893,41  2.515.671,01  1.414.209,62  -6.324.448,99 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα (Α+Β+Γ) -3.312.697,94  -9.270.297,49 
 

-1.694.503,45  -679.276,36 

         

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 10.894.502,66  20.164.800,15  5.749.111,29  6.428.387,65 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 7.581.804,72  10.894.502,66  4.054.607,84  5.749.111,29 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2011 – 31/12/2011

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Υπέρ το 
Άρτιο  

Τακτικό 
Αποθεματικό  

Αποθεματικά 
Αναπρο-

σαρμογής  
Σωρευμένα 

Κέρδη / Ζημίες  Σύνολο  
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας  

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης 

(την 1η Ιανουαρίου 2010) 23.388.223,32  42.497.459,83  8.256.157,46  65.756.493,43  -17.986.854,32  121.911.479,72  13.094.903,19  135.006.382,91 

Κέρδη χρήσης 0,00  0,00  0,00  0,00  -36.666,13  -36.666,13  -1.830.973,86  -1.867.639,99 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00  0,00  0,00  0,00  -36.666,13  -36.666,13  -1.830.973,86  -1.867.639,99 

Έκδοση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -4.656.890,00  -4.656.890,00 

Τακτικό Αποθεματικό 0,00  0,00  911.311,17  0,00  -911.311,17  0,00  0,00  0,00 

Αποτίμηση ακινήτων σε εύλογη αξία 0,00  0,00  0,00  13.785.621,98  0,00  13.785.621,98  0,00  13.785.621,98 

Μερίσματα 0,00  0,00  0,00  0,00  -6.100.045,82  -6.100.045,82  0,00  -6.100.045,82 

Επίδραση αύξησης/μείωσης ποσοστού συμμετοχής 

σε θυγατρική 0,00  0,00  0,00  0,00  -140.103,08  -140.103,08  140.103,08  0,00 

Πώληση μετοχών θυγατρικών 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  85.750,00  85.750,00 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης 

(την 31η Δεκεμβρίου 2010) 23.388.223,32  42.497.459,83  9.167.468,63  79.542.115,41  -25.174.980,52  129.420.286,67  6.832.892,41  136.253.179,08 

                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης 

(την 1η Ιανουαρίου 2011) 23.388.223,32  42.497.459,83  9.167.468,63  79.542.115,41  -25.174.980,52  129.420.286,67  6.832.892,41  136.253.179,08 

Κέρδη χρήσης 0,00  0,00  0,00  0,00  -227.636,23  -227.636,23  -2.317.251,94  -2.544.888,17 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00  0,00  0,00  0,00  -227.636,23  -227.636,23  -2.317.251,94  -2.544.888,17 

Έκδοση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.277.109,82  1.277.109,82 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00  0,00  0,00  0,00  -65.329,42  -65.329,42  0,00  -65.329,42 

Εξαγορές μετοχών θυγατρικών 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -93.700,00  -93.700,00 

Εξαγορές μετοχών συγγενών 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000.327,65  3.000.327,65 

Αποτίμηση ακινήτων σε εύλογη αξία 0,00  0,00  0,00  -14.306,11  14.306,11  0,00  0,00  0,00 

Τακτικό Αποθεματικό 0,00  0,00  7.278,19  0,00  -7.278,19  0,00  0,00  0,00 

Εδικό Αποθεματικό 0,00  0,00  3.029.838,02  0,00  0,00  3.029.838,02  0,00  3.029.838,02 

Μερίσματα 0,00  0,00  0,00  0,00  -3.029.838,02  -3.029.838,02  0,00  -3.029.838,02 

Επίδραση αύξησης/μείωσης ποσοστού συμμετοχής 

σε θυγατρική 0,00  0,00  0,00  0,00  -35.015,11  -35.015,11  35.015,11  0,00 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης 

(την 31η Δεκεμβρίου 2011) 23.388.223,32  42.497.459,83  12.204.584,84  79.527.809,30  -28.525.771,38  129.092.305,91  8.734.393,05  137.826.698,96 
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 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

                

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Υπέρ το 
Άρτιο  

Λοιπά 
Αποθεματικά  

Αποθεματικά 
Αναπρο-

σαρμογής  
Σωρευμένα 

Κέρδη / Ζημίες  Σύνολο  
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας  

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης 

(την 1η Ιανουαρίου 2010) 23.388.223,32  42.497.459,83  7.724.230,95  40.842.266,55  53.925.596,38  168.377.777,03  0,00  168.377.777,03 

Κέρδη χρήσης 0,00  0,00  0,00  0,00  8.572.871,60  8.572.871,60  0,00  8.572.871,60 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00  0,00  0,00  0,00  8.572.871,60  8.572.871,60  0,00  8.572.871,60 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Τακτικό Αποθεματικό 0,00  0,00  859.569,38  0,00  -859.569,38  0,00  0,00  0,00 

Αποτίμηση ακινήτων σε εύλογη αξία 0,00  0,00  0,00  10.210.834,95  0,00  10.210.834,95  0,00  10.210.834,95 

Μερίσματα 0,00  0,00  0,00  0,00  -5.847.055,83  -5.847.055,83  0,00  -5.847.055,83 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης 

(την 31η Δεκεμβρίου 2010) 23.388.223,32  42.497.459,83  8.583.800,33  51.053.101,50  55.791.842,77  181.314.427,75  0,00  181.314.427,75 

                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης 

(την 1η Ιανουαρίου 2011) 23.388.223,32  42.497.459,83  8.583.800,33  51.053.101,50  55.791.842,77  181.314.427,75  0,00  181.314.427,75 

Κέρδη χρήσης 0,00  0,00  0,00  0,00  8.403.849,10  8.403.849,10  0,00  8.403.849,10 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00  0,00  0,00  0,00  8.403.849,10  8.403.849,10  0,00  8.403.849,10 

Τακτικό Αποθεματικό 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Ειδικό αποθεματικό 0,00  0,00  3.029.838,02  0,00  0,00  3.029.838,02  0,00  3.029.838,02 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Αποτίμηση ακινήτων σε εύλογη αξία 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Μερίσματα 0,00  0,00  0,00  0,00  -3.029.838,02  -3.029.838,02  0,00  -3.029.838,02 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης 

(την 31η Δεκεμβρίου 2011) 23.388.223,32  42.497.459,83  11.613.638,35  51.053.101,50  61.165.853,85  189.718.276,85  0,00  189.718.276,85 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2011 - 31/12/2011 

 

1.  Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία “ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Α.Ε.”  (“η Εταιρεία”) και οι θυγατρικές της: 

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. 

2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 

4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

6. MEDSTEM SERVICES – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

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

8. HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

(στο εξής Όμιλος) δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών υγείας 

Η εταιρεία “ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Α.Ε.”, έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Έχει την έδρα της στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 37-39 και η διεύθυνσή της στο 

διαδίκτυο είναι www.iaso.gr.  

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο την 23/03/2012 και αναμένεται να επικυρωθούν από την ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

2.  Αρχές σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 

 

2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες 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 31/12/2011.   Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονομικές 

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

Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2010. 

http://www.iaso.gr/
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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 παρούσιάζονται στη σημείωση 5. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της έχουν συνταχθεί 

με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση 

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

δραστηριότητας (going concern). 

 

2.2  Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

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

υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, με 

εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η 

εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 

1/1/2011: 

 

I. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την λογιστική περίοδο που ξεκινά από την    

 1/1/2011. 

  Δ.Λ.Π. 32 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση των εκδόσεων δικαιωμάτων» 

Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης έναντι ενός 

καθορισμένου ποσού σε ξένο νόμισμα, τα οποία δικαιώματα αντιμετωπίζονταν από το 

υφιστάμενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα 

δικαιώματα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους μετόχους μιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν 

ίδιας κατηγορίας συμμετοχικούς τίτλους της εταιρείας, για ένα καθορισμένο ποσό σε ξένο 

νόμισμα, θα πρέπει να ταξινομούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το 

νόμισμα στο οποίο έχει οριστεί η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος. Η διερμηνεία δεν έχει 

εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

  Δ.Λ.Π. 24 (Αναθεώρηση)  «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίμηση που απαιτείται προκειμένου να προσδιοριστεί 

εάν το δημόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δημόσιο μπορούν 
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να θεωρηθούν ως ένας και μοναδικός πελάτης. Προκειμένου γι’ αυτόν τον προσδιορισμό, η 

εταιρεία θα πρέπει να αναλογιστεί το βαθμό στον οποίο υπάρχει οικονομική αλληλεπίδραση 

μεταξύ αυτών των εταιρειών. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη 

εφαρμογή της. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

και του Ομίλου. 

 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων 

Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»  

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα 

υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη 

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

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

πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 19 «Διακανονισμός υποχρεώσεων με στοιχεία της καθαρής θέσης» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. 

 Η διερμηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό που ακολουθείται σε περιπτώσεις 

επαναδιαπραγμάτευσης των όρων μιας υποχρέωσης μεταξύ εταιρείας και πιστωτή όπου ο 

πιστωτής αποδέχεται μετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρίας 

προκειμένου για τον μερικό ή ολικό διακανονισμό της υποχρέωσης. Με τη διερμηνεία αυτή 

αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίμημα που 

πληρώνεται βάσει του Δ.Λ.Π. 39, παράγραφος 41 και συνεπώς, η χρηματοοικονομική 

υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδονται 

αντιμετωπίζονται ως το πληρωτέο τίμημα προκειμένου για την εξάλειψη της 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

II. Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 

έχουν ισχύ για την τρέχουσα λογιστική περίοδο. 

 

 Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 

Το Δ.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών 
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Προτύπων για την αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων. Το Σ.Δ.Λ.Π. στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το Δ.Π.Χ.Α. 9 έτσι 

ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του Δ.Π.Χ.Α. 9 

στις οικονομικές του καταστάσεις. Παρ’όλο που επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή του, ο 

Όμιλος δεν θα το εφαρόσει διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Δ.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» 

εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 

Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των 

αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών 

στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το 

Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για 

μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί 

εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης 

καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν 

έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

 εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του 

κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των 

παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/περικοπών, 

στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των 
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εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς 

και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών. Η τροποποίηση 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 

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

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

εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η 

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

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

και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται 

χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 

καλύπτουν  όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη 

αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο 

μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

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

ενοποίηση, που παρέχονται στο Δ.Λ.Π. 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον 

ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια 

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

που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα 

(επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος 

ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα 

να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι 

μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα 

νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και 
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δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις 

πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 

 

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

 

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

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

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

γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν 

μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το 

Συμβούλιο μετέφερε στο Δ.Λ.Π. 27 όρους του Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 

επιχειρήσεις» και του Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

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

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

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

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

των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του 

Δ.Π.Χ.Α. 11. 

 

 Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 

 

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

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

συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. 

Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε 

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

οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες 

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

συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε 

από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
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 Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 

 

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

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 

αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 

οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε 

θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες 

(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες 

από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Α. 12 

στο σύνολό του, ή το Δ.Π.Χ.Α. 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα Δ.Λ.Π. 27 ή 28. 

 

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

Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» 

 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 

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

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

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 32). 

Οι τροποποιήσεις αναφέρουν τις ανακολουθίες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρμόζονται τα 

κριτήρια του συμψηφισμού κατά την εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα. Οι 

τροποποιήσεις αναφορικά με την παρουσίαση διευκρινίζουν την έννοια «υφίσταται επί του 

παρόντος ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα για συμψηφισμό» και ότι ορισμένα συστήματα 

διακανονισμού σε ακαθάριστη βάση μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με ορισμένα 

συστήματα διακανονισμού σε καθαρή βάση. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή αλλά στην 

περίπτωση αυτή η εταιρεία θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός και επίσης να 

πραγματοποιήσει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 7 για 

το συμψηφισμό Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών 

Υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. 

 

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

Συμψηφισμός Περουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 

 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 

 Η τροποποίηση αυτή αφορά σε επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή 

την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για 

συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
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υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. 

 

 Ε.Δ.Δ.Χ.Π.Α. 20 (Διερμηνεία) «Κόστη αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός 

επιφανειακού ορυχείου»  
 

Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται στον προσδιορισμό του λογιστικού χειρισμού για τα κόστη 

αποκάλυψης που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας ενός  

ορυχείου. Πιο συγκεκριμένα η διερμηνεία αναφέρεται στην χρονική στιγμή που τα κόστη 

αποκάλυψης μπορούν να θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει 

αυτά να επιμετρηθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. 

 

 

2.3 Βάση Ενοποίησης 

Θυγατρικές επιχειρήσεις 

Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηματοοικονομικές 

και λειτουργικές αποφάσεις μιας οικονομικής μονάδας με σκοπό την απόκτηση οφέλους από 

τις δραστηριότητές της. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας και των οικονομικών μονάδων που ελέγχονται από την εταιρεία (οι Θυγατρικές της) 

κατά τη λήξη της αντίστοιχης χρήσεως, παύουν δε να ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο 

παραπάνω έλεγχος σταματά να υφίσταται.  

Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να 

συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του ομίλου. 

Οι διεταιρικές συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών), τα ενδοεταιρικά 

υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

Ειδικά για την αποτίμηση των συμμετοχών της, η πολιτική της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. είναι να 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομείωσης όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η αξία τους δεν θα ανακτηθεί στο σύνολό της. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 

απομείωση της συμμετοχής υπάρχει όταν η λογιστική αξία της συμμετοχής είναι μεγαλύτερη 

από την ανακτήσιμη αξία της. Ανακτήσιμη αξία της συμμετοχής είναι η μεγαλύτερη μεταξύ 

εύλογης αξίας της μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη και αξίας χρήσεως αυτής.  

Εάν, είτε η εύλογη αξία μείον τα κόστη της πώλησης είτε η αξία λόγω χρήσης του 

περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από τη λογιστική του αξία, τότε δεν είναι αναγκαίος 

ο υπολογισμός του άλλου ποσού. Εάν η εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί, τότε ως ανακτήσιμο ποσό θεωρείται η αξία λόγω χρήσης. Ο καθορισμός της 

ύπαρξης απομείωσης, εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προεξόφλησης των ταμειακών 
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ροών. Οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προκύπτουν βάσει των πιο πρόσφατων 

προϋπολογισμών και προγνώσεων. Επίσης, κατά την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας η 

εταιρεία βασίζεται σε μια σειρά από παράγοντες στους οποίους περιλαμβάνονται τα 

πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, μελλοντικά εταιρικά σχέδια, δεδομένα της αγοράς 

κλπ. 

 

Συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο Όμιλος ασκεί σημαντική επιρροή αλλά δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν θυγατρικές. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σύμφωνα με την 

οποία απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στο κόστος, προσαρμοζόμενο στις 

μεταγενέστερες μεταβολές του μεριδίου του Ομίλου στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς και 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν απομειώσεις. Η υπεραξία που προκύπτει από αποκτήσεις 

συγγενών επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στην αξία της επένδυσης, ενώ αρνητική υπεραξία 

καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η απόκτηση. Όλες οι 

μετέπειτα μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης 

αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του Ομίλου. Μεταβολές οι οποίες 

προκύπτουν από τα κέρδη ή τις ζημίες που δημιουργούνται από τη συγγενή επιχείρηση, 

επηρεάζουν τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου. Οποιεσδήποτε μεταβολές που 

αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια και δεν συσχετίζονται με αποτελέσματα, 

καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της συμμετοχής. Μη πραγματοποιηθέντα 

κέρδη/ζημίες από αναλογία ανάμεσα στον Όμιλο και τις συγγενείς επιχειρήσεις απαλείφονται 

κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Όταν η συμμετοχή του 

Ομίλου στις ζημίες σε μια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή του σε 

αυτήν, δεν αναγνωρίζονται περαιτέρω ζημίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει 

ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που 

προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν 

τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. Η 

ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων των συγγενών επιχειρήσεων 

συμπίπτει με αυτή της μητρικής Εταιρείας. 

 

2.4  Συναλλαγματικές μετατροπές 

Α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου αποτιμώνται με χρήση 

του νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί 
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(λειτουργικό νόμισμα). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, 

που είναι το λειτουργικό νόμισμα  όλων των εταιρειών του Ομίλου. 

 

Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των 

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

συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από 

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

νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, 

αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

  

2.5  Ενσώματα πάγια 

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

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

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

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία 

των ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο μελλοντικά 

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

συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

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

ανεξάρτητους εκτιμητές, μειωμένες κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και 

ζημίες απομείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτως 

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

κλεισίματος του Ισολογισμού. 

Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού, ο Όμιλος εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και 

άϋλων 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, ο Όμιλος εκτιμά την ανακτήσιμη 

αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. 

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

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

στοιχείου), οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία 

τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες 
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εκτιμήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που 

σχετίζονται με το περιουσιακό στοιχείο. 

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

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

περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) μειώνεται μέχρι το 

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

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

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

αναπροσαρμογής. 

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

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

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

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

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

προηγούμενα έτη. Η αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα 

αποτελέσματα, εκτός αν το σχετιζόμενο περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται σε 

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

αντιμετωπίζεται ως αύξηση αναπροσαρμογής. 

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

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Για τα 

παραγωγικά ακίνητα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό 

αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις 

νέον.  

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

την κρίση της Διοίκησης, σε  εύλογο χρονικό διάστημα. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι 

διαφορές (απομείωσης) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

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

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

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ  ΠΑΓΙΑ ΕΤΗ 

Κτίρια (Κεντρικό κτίριο Μαιευτηρίου) 50 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 5-30 
Ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας 30 

Μηχανήματα  υψηλής  τεχνολογίας 5 
Μηχανήματα  μέσης  τεχνολογίας 14 

Ειδικά Μηχανήματα 20 

Αυτοκίνητα 5-7 
Επιβατικά αυτ/τα & μοτοσυκλέτα 5 

Φορτηγά 7 
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ  ΠΑΓΙΑ ΕΤΗ 

Λοιπός Εξοπλισμός 3-20 
Έπιπλα 20 

Σκεύη 15 
Μηχανές γραφείων 10 

Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα 5 
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 3 

 

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

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

ζημίες απομείωσης. Η απόσβεση αυτών των ακινήτων όπως και των υπολοίπων του Ομίλου 

αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιμα για χρήση. 

 

2.6  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

Σήματα και άδειες 

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

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

στοιχείων αυτών ως εξής: 

 Άδειες παραγωγής και εκμετάλλευσης 

- άδεια εκμετάλλευσης γενικής κλινικής ΙΑΣΩ                    50 έτη 

- αγορά σήματος ΙΑΣΩ                                                         20 έτη 

Λογισμικό – Λοιπά άϋλα 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 ως εξής: 

 SAP R3 (το βασικό επιχειρησιακό λογισμικό)           10 έτη 

 LIS  (πρόγραμμα κεντρικών εργαστηρίων) 5 έτη 

 RIS  (λογισμικό υποστήριξης ακτινολογικού) 5 έτη 

 ASTRAIA (λογισμικό υποστήριξης εμβρυομητρικής) 5 έτη 

 MUSE , QA ( λογισμικό υποστήριξης καρδιολογικού) 5 έτη 

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

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

ερευνών καταχωρούνται στη χρήση που πραγματοποιούνται. 

 

2.7  Χρηματοοικονομικά μέσα 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχείαα του Ομίλου αφορούν σε: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, και 
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 Δάνεια και απαιτήσεις 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε κατηγορίες από τη Διοίκηση 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το σκοπό για τον οποίο το μέσο αποκτήθηκε. Η εκτίμηση 

της απομείωσης γίνεται τουλάχιστον σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών 

καταστάσεων είτε όταν υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια οτι κάποιο χρηματοοικονομικό 

στοιχείο ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχουν υποστεί μείωση της αξίας τους είτε 

όχι. 

 

2.7.1 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά στοιχεία που ταξινομούνται είτε σαν διακρατούμενα για 

εμπορικούς σκοπούς είτε προσδιορίζονται από την εταιρεία ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση. 

 

2.7.2 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνουν επενδύσεις σε εταιρείες που δεν μπορούν να ταξινομηθούν είτε σαν 

θυγατρικές είτε σαν συγγενείς ή σαν χρηματοοικονομικά περουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων. Οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αναγνωρίζονται στο αρχικό 

κόστος απόκτησης και εφόσον υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

εφόσον αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και τα προκύπτοντα κέρδη καταχωρούνται  

απ’ευθείας σε διακεκριμένο κονδύλι της καθαρής θέσης. Κατά την πώληση ή την απομείωση 

των διαθεσίμων προς πώληση περουσιακών στοιχείων, τα σωρευτικά κέρδη ή ζημίες που είχαν 

αναγνωριστεί στα Ίδια Κεφάλαια αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

2.7.3 Δάνεια και απαιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

με σταθερές και προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε 

ενεργή αγορά. Δημιουργούνται όταν ο Όμιλος παρέχει χρήματα ή υπηρεσίες σε έναν οφειλέτη 

χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του αποτελεσματικού επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη 

για απομeίωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων, αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας 

τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης. Οι απαιτήσεις και τα δάνεια 

περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία εκτός αυτών που λήγουν μετά την 

πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία Ισολογισμού. 
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2.8  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 του 

Ομίλου. 

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

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα και άχρηστα αποθέματα. Οι μειώσεις 

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

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων στη περίοδο που εμφανίζονται. 

 

2.9  Απαιτήσεις από πελάτες 

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

ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις). Όταν ο Όμιλος έχει αντικειμενικές 

ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα σε αυτόν ποσά, σύμφωνα με τους όρους της 

κάθε συμφωνίας, σχηματίζει πρόβλεψη για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων ενώ το ποσό 

της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Όταν μία εμπορική απαίτηση χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται με χρήση 

του λογαριασμού πρόβλεψης. Σε περίπτωση μεταγενέστερης είσπραξης μίας απαίτησης που 

είχε αρχικά διαγραφεί γίνεται πίστωση στα άλλα έσοδα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

 

2.10  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

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

καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας και χαμηλού κινδύνου 

 

2.11  Μετοχικό κεφάλαιο  

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

αξία των μετοχών της Εταιρίας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που 

καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό 

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

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

εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  Άμεσα κόστη, που σχετίζονται με την 

έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται.  

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

περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, μέχρις ότου οι ίδιες 
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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.  

 

2.12  Δανεισμός 

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

την πραγματοποίηση της συναλλαγής.  

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

ομολογιακού δανείου, προσδιορίζεται με τη χρήση του τρέχοντος επιτοκίου για ισοδύναμο μη 

μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο. Η υποχρέωση αυτή, μεταγενέστερα, αποτιμάται στο 

αναπόσβεστο κόστος μέχρι την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής ή τη λήξη. 

 

2.13  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των οικονομικών καταστάσεων κάθε μίας εκ 

των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και βάσει 

της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Η επιβάρυνση από το φόρο εισοδήματος έγκειται στο 

φόρο εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης βάσει των αποτελεσμάτων των εταιρειών του 

Ομίλου, όπως αυτά έχουν αναμορφωθεί στις φορολογικές δηλώσεις τους, εφαρμόζοντας τον 

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 το στοιχείο ενεργητικού, που είναι σχετικό με τον αναβαλλόμενο φόρο 

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

τακτοποιηθούν. Ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, 

εκτός αν έχει σχέση με συναλλαγές που επηρεάζουν απευθείας τα ίδια κεφάλαια, οπότε ο 

αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία θα 

υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
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2.14  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. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση 

που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των 

εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα 

αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν 

την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές, όταν δεσμεύεται. 

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού προεξοφλούνται.  

 

2.15  Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν ο Όμιλος έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως 

αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού 

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

τρέχουσες δραστηριότητες του Ομίλου δεν εγγράφονται ως προβλέψεις. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και 

προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη δυνατή εκτίμηση. 

 

2.16  Αναγνώριση εσόδων 

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

Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα 

στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως.  
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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. 

Το έσοδο από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζεται στις λογιστικές περιόδους στις οποίες 

παρέχονται οι υπηρεσίες. 

Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισμένη. 

Έσοδα από τόκους 

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

πραγματικού επιτοκίου. 

Μερίσματα 

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

Έσοδα από ενοίκια 

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

συμβάσεις.  

 

2.17  Μισθώσεις 

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

διατηρούνται από τους εκμισθωτές, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  

Εκμισθωτής 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση τη 

σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Μισθωτής 

Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με βάση τη 

σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

2.18  Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης κατά την οποία η πρόταση διανομής της Διοίκησης εγκρίνεται από την Ετήσια Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 
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2.19  Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις όταν υπάρχει έυλογη 

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

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

πραγματοποιηθείσες δαπάνες καταχωρούνται ως έσοδο της περιόδου εντός της οποίας 

πραγματοποιήθηκαν οι επιχορηγούμενες δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος 

των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδο και άγονται στον 

λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος 

περιουσιακού στοιχείου. 

 

3.  Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο 

της συνολικής διαχείρισης κινδύνου. Τα χρηματοοικονομικά προιόντα που χρησιμοποιεί ο 

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

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τραπεζικούς δανειακούς λογαριασμούς και 

ορισμένες άλλες μορφές χρηματοδότησης.  

 

3.1 Κίνδυνος αγοράς 

3.1.1 . Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των 

χρηματοοικονιμικών μέσων των περουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των 

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

σύνολό τους σε ευρώ και δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε  έταιρο, πλην το ευρώ, ως 

εκτούτου δεν υφίσταται έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 

3.1.2 .Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος που διατρέχει ο Όμιλος να επιβαρυνθεί με υψηλότερους 

χρεωστικούς τόκους εξαιτίας δυσμενών μεταβολών στα επιτόκια αγοράς. Η έκθεση σε κίνδυνο 

επιτοκίων για τις υποχρεώσεις παρακολουθείται σε προυπολογιστική βάση. Η διοίκηση 

παρακολουθεί τις τάσεις των επιτοκίων του Ομίλου.  

Τα έσοδα και οι ταμειακές ροές του Ομίλου επηρεάζονται σε μικρό βαθμό από μεταβολές στις 

τιμές των επιτοκίων καθώς τα ρευστά διαθέσιμα προς επένδυση αλλά και οι έντοκες 

απαιτήσεις εξαρτώνται κυρίως από τα επιτόκια του Ευρώ τα οποία αφενός, έχουν ιστορικά 

χαμηλή μεταβλητότητα και αφετέρου, η προβλεπόμενη μεταβλητότητα της αγοράς για 

μελλοντικές χρήσεις παραμένει, επίσης, ιδιαίτερα χαμηλή. 



“ΙΑΣΩ” ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝ/ΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ  

Page 68 of 109 

3.1.3 .Κίνδυνος αγοραίων τιμών. 

Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

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

του ετήσιου Ισολογισμού ή του Ισολογισμού της περιόδου. 

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες ιδιώτες 

και ασφαλιστικά ταμεία. Ο Όμιλος εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των 

απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομείωσεις. Πιθανός κίνδυνος υπάρχει και στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα όπου ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από την αδυναμία του 

αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο. Όσον αφορά τις 

καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ο Όμιλος συναλλάσεται μόνο με αναγνωρισμένα πιστωτικά 

ιδρύματα με υψηλή πιστολητική διαβάθμιση.  

 

3.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος να μην είναι σε θέση ο Όμιλος να εξοφλήσει τις 

υποχρεώσεις του στο χρόνο που πρέπει. Για την διαχείρηση του κινδύνου αυτού ο Όμιλος 

παρακολουθεί τις χρηματοροές του έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα αναγκαία χρηματικά 

διαθέσιμα. Η ρευστότητα του Ομίλου παρακολουθείται από την διοίκηση σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου, ταξινομημένες βάσει 

της ημερομηνίας λήξεώς τους, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2011 έως 1 έτος 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2 έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 14.563.429,77 0,00 0,00 0,00 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 1.216.418,71 0,00 0,00 0,00 

Δάνεια 36.000.000,00 5.500.000,00 34.750.000,00 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 42.105,85 

Σύνολο 51.779.848,48 5.500.000,00 34.750.000,00 42.105,85 

     

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2010 έως 1 έτος 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2 έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 19.582.963,29 0,00 0,00 0,00 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 5.861.142,51 0,00 0,00 0,00 

Δάνεια 29.039.992,00 5.500.000,00 5.500.000,00 34.750.000,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 42.105,85 

Σύνολο 54.484.097,80 5.500.000,00 5.500.000,00 34.792.105,85 
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ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2011 έως 1 έτος 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2 έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 47.565.811,79 0,00 0,00 0,00 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 1.317.431,32 0,00 0,00 0,00 

Δάνεια 72.272.799,50 7.927.799,50 53.705.599,00 21.700.000,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις(*) 0,00 0,00 0,00 71.679,76 

Σύνολο 121.156.042,61 7.927.799,50 53.705.599,00 21.771.679,76 

     

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2010 έως 1 έτος 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2 έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 55.896.632,96 0,00 0,00 0,00 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 5.985.500,71 0,00 0,00 0,00 

Δάνεια 54.129.992,00 28.440.000,00 53.270.000,00 21.700.000,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις(*) 0,00 0,00 0,00 63.369,76 

Σύνολο 116.012.125,67 28.440.000,00 53.270.000,00 21.763.369,76 

(*) Στις υποχρεώσεις του Ομίλου, δεν περιμβάνεται ποσό € 6.581.280,32 και € 6.445.003,70 

των χρήσεων 2011 και 2010 αντίστοιχα, τα οποία αφορούν προεισπραγμένα έσοδα φύλαξης 

βλαστοκυττάρων επομένων χρήσεων. 

 

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

υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, υπερβαίνει το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού κατά ποσό € 25.786.688,16 και € 43.767.477,22 αντίστοιχα. Η μεταβολή αυτή, 

δεν προέρχεται από λειτουργικές ταμειακές ροές αλλά από την αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

δανειακών υποχρεώσεων  (βλ. σημείωση 14). 

 

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: 

 

Φόρος εισοδήματος 

Ο Όμιλος υπόκειται σε ενιαίο συντελεστή φόρου εισοδήματος με δεδομένο ότι όλες οι 

εταιρείες του ομίλου δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. 

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

είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα 
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επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση 

που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.  

Επίδικες υποθέσεις 

Ο Όμιλος διενεργεί εκτιμήσεις αναφορικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και προβαίνει 

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

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου. Οι εκτιμήσεις 

κρίνονται σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα 

ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις.  

Ωφέλιμη ζωή πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Ο Όμιλος προβαίνει, επίσης, σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των 

αποσβέσιμων παγίων. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 2.5. 

Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας 

Επιπλέον, ο Όμιλος εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται κάποια ένδειξη απομείωσης της 

υπεραξίας, σύμφωνα με τη λογιστική πρακτική της παραγράφου 2.5. 

Επισφαλείς Πελάτες 

Ο Όμιλος απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεων όταν υπάρχουν αντικειμενικές 

ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος 

δεν είναι πιθανή. 

Αποζημίωση προσωπικού 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού υπολογίζεται βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία 

απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως την μελλοντική 

αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης κλπ. 

 

5.  Λειτουργικοί τομείς 

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

προσέγγιση της Διοίκησης σύμφωνα με την οποία η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται για 

τους λειτουργικούς τομείς πρέπει να είναι αυτή που βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές 

και διοικητικές δομές του Ομίλου και στα κυριότερα κονδύλια των εσωτερικών οικονομικών 

αναφορών που δίνονται στους επικεφαλείς λήψεως επιχειρηματικών αποφάσεων. Προκειμένου 

να αναγνωριστούν οι  παρουσιαζόμενοι λειτουργικοί τομείς, η Διοίκηση στηρίζεται στους 

επιχειρηματικούς τομείς δραστηριότητάς της που αντιπροσωπεύουν τις υπηρεσίες που παρέχει 

ο Όμιλος. 

Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους τομείς δραστηριότητας των εταιρειών του 

Ομίλου, που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις. 



“ΙΑΣΩ” ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝ/ΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ  

Page 71 of 109 

Οι τομείς δραστηριότητας έχουν ορισθεί με βάση τη διάρθρωση των εταιρειών του Ομίλου και 

λόγω του ότι οι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές 

πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από την Εταιρεία για κάθε μια από τις 

θυγατρικές της εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. 

Χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά κριτήρια που θέτει το σχετικό πρότυπο, η ΙΑΣΩ Α.Ε. και οι 

θυγατρικές της εταιρείες, ορίστηκαν ως τομείς δραστηριότητας που πρέπει να αναφέρονται 

ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις. 

Οι λογιστικές αρχές των τομέων δραστηριότητας είναι ίδιες με εκείνες που ακολουθήθηκαν 

κατά την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και αποτελούνται από 

ανεξάρτητες οικονομικές μονάδες – οντότητες. 

Η Διοίκηση αξιολογεί την επίδραση αυτών των τομέων δραστηριότητας, βασιζόμενη όχι μόνο 

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

αναπτύσσονται και στην αλληλοσυμπλήρωση των υπηρεσιών σε όλο το φάσμα παροχής 

υπηρεσιών υγείας στον ανθρώπινο κύκλο ζωής. 

Η μητρική Εταιρεία «ΙΑΣΩ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στο χώρο της Υγείας καλύπτοντας όλα 

τα περιστατικά μαιευτικής και γυναικολογίας καθώς και ένα εκτεταμένο φάσμα διαγνωστικών 

και θεραπευτικών υπηρεσιών. Η λειτουργία της περιληπτικά αποτελείται από περιστατικά 

εσωτερικών ασθενών (μαιευτικά, χειρουργικά κλπ) και από περιστατικά εξωτερικών ασθενών 

(διαγνωστικά τμήματα και εξωτερικά ιατρεία).  

Η θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» 

δραστηριοποιείται επίσης στο χώρο της Υγείας ως Γενική Κλινική καλύπτοντας όλα τα 

παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά, εκτός των περιστατικών της μαιευτικής. Επίσης 

διαθέτει πλήρη και οργανωμένα τμήματα εξωτερικών ιατρείων, διαγνωστικών εργαστηρίων 

και επειγόντων περιστατικών. Από τη φύση της, όπως και στη μητρική Εταιρεία, η λειτουργία 

της αποτελείται από περιστατικά εσωτερικών ασθενών (παθολογικά, χειρουργικά) τα οποία 

απαιτούν νοσηλεία ασθενών και από περιστατικά εξωτερικών ασθενών (διαγνωστικά τμήματα, 

εξωτερικά ιατρεία κλπ.) τα οποία δεν απαιτούν νοσηλεία των ασθενών.  

Η θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 

Α.Ε.» διαθέτει άδεια Γενικής Κλινικής και δραστηριοποιείται στο χώρο της Υγείας 

καλύπτοντας περιστατικά μαιευτικής, γυναικολογίας, παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά 

διαθέτοντας για το σκοπό αυτό 231 κλίνες. Επίσης εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών 

και θεραπευτικών υπηρεσιών. Δηλαδή αντιμετωπίζει εσωτερικούς ασθενείς (όπου απαιτείται 

νοσηλεία) και εξωτερικούς ασθενείς (διαγνωστικά τμήματα).  

Η θυγατρική εταιρεία «MEDSTEM SERVICES A.E.» δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο 

των υποστηρικτικών υπηρεσιών Υγείας με κύριο αντικείμενο, από 01/01/2006, την 



“ΙΑΣΩ” ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝ/ΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ  

Page 72 of 109 

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

Μάρτιο του 2010 και μετά στην επεξεργασία και τη φύλαξη μεσεγχυματικών κυττάρων του 

ομφάλιου λώρου των νεογνών.  

Η θυγατρική εταιρεία «HOCO A.E.» συστάθηκε ως εταιρεία συμμετοχών με σκοπό τη 

συμμετοχή της σε διάφορα επενδυτικά σχήματα. 

Η συγγενής εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.», δυναμικότητας 125 κλινών, δραστηριοποιείται 

στο χώρο της Υγείας μέσω της αποθεραπείας, αποκατάστασης, επανένταξης και περίθαλψης 

ηλικιωμένων, αναπήρων και πασχόντων ατόμων καθώς και από διαγνωστικά τμήματα 

απαραίτητα για την λειτουργία της. 

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ πλέον δραστηριοποιείται στο σύνολο των περιστατικών της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας Υγείας καλύπτοντας σχεδόν όλες τις ανάγκες του ιατρικού χώρου 

Οι υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, δεν έχουν ακόμα παραγωγική δραστηριότητα 

και ως εκ τούτου δεν εμφανίζουν κύκλο εργασιών. Όμως, για τις ανάγκες των συμφωνιών των 

λειτουργικών και καθαρών κερδών σε ενοποιημένη βάση, θα παρουσιάζονται ξεχωριστά με 

τον τίτλο «Λοιπές Εταιρείες». 

 

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

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

 

01/01 - 31/12/2011 ΙΑΣΩ ΑΕ 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

MEDSTEM 

ΑΕ 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Λοιπές   

Εταιρείες ΣΥΝΟΛΟ 

Απαλοιφες 

Ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

ΤΟΜΕΑ       
 

        

Έσοδα από εσωτερικούς  51.271.116,31 39.726.414,16 0,00 5.858.236,55 0,00 96.855.767,02   96.855.767,02 

Έσοδα από εξωτερικούς 17.456.551,07 6.579.058,70 2.130.355,47 1.143.629,93 0,00 27.309.595,17   27.309.595,17 

Λοιπά έσοδα πελατών 24.178,83 -113,36 0,00 4.600,45 0,00 28.665,92   28.665,92 

Λοιπές προσφ. υπηρεσίες 0,00 0,00 173.165,32 0,00 0,00 173.165,32   173.165,32 

Σύνολο από πελάτες 68.751.846,21 46.305.359,50 2.303.520,79 7.006.466,93 0,00 124.367.193,43   124.367.193,43 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 73.665,79 122.353,46 68,32 5.430,91 0,00 201.518,48 -201.518,48 0,00 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 

Εκμετάλλευσης 5.168.611,40 -470.596,97 1.717,98 75.828,96 -3.870,01 4.771.691,36 -213.701,07 4.557.990,29 

Οργανικά Έξοδα -61.070.821,89 -44.387.130,00 -2.035.342,72 -13.284.266,24 -229.405,99 -121.006.966,84 415.219,55 -120.591.747,29 

Χρηματοοικονομικό 

κόστος -2.177.697,10 -1.069.998,80 34.973,07 -2.761.620,49 116.859,79 -5.857.483,53 -138.660,00 -5.996.143,53 

Κέρδη/ζημίες από 

συγγενείς επιχειρήσεις 

ενοποιούμενες με τη 

μέθοδο της καθαρής 

θέσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.108.726,10   -1.108.726,10 

Κέρδη προ φόρων 10.745.604,41 499.987,19 304.937,44 -8.958.159,93 -116.416,21 1.367.226,80 -138.660,00 1.228.566,80 

Φόροι εισοδήματος -2.341.755,31 -793.098,26 -89.597,35 -468.327,69 -80.676,36 -3.773.454,97   -3.773.454,97 

Καθαρά Κέρδη / Ζημίες 

περιόδου (Α) 8.403.849,10 -293.111,07 215.340,09 -9.426.487,62 -197.092,57 -2.406.228,17 -138.660,00 -2.544.888,17 

Λοιπά συνολικά έσοδα 

μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα μετά από φόρους 

(Α)+(Β) 8.403.849,10 -293.111,07 215.340,09 -9.426.487,62 -197.092,57 -2.406.228,17 -138.660,00 -2.544.888,17 
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01/01 - 31/12/2010 ΙΑΣΩ ΑΕ 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

MEDSTEM 

ΑΕ 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Λοιπές   

Εταιρείες ΣΥΝΟΛΟ 

Απαλοιφες 

Ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

ΤΟΜΕΑ       

 

        

Έσοδα από εσωτερικούς  66.715.980,02 49.122.108,57 0,00 2.885.647,73 0,00 118.723.736,32   118.723.736,32 

Έσοδα από εξωτερικούς 20.270.107,79 7.009.506,51 2.444.420,39 426.837,01 0,00 30.150.871,70   30.150.871,70 

Λοιπά έσοδα πελατών 4.621,61 3.237,04 2.650,27 15.927,83 0,00 26.436,75   26.436,75 

Λοιπές προσφ. υπηρεσίες 0,00 0,00 169.905,64 0,00 0,00 169.905,64   169.905,64 

Σύνολο από πελάτες 86.990.709,42 56.134.852,12 2.616.976,30 3.328.412,57 0,00 149.070.950,41   149.070.950,41 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 109.633,71 141.405,93 0,00 7.683,46 0,00 258.723,10 -258.723,10 0,00 

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 

Εκμετάλλευσης 2.930.582,22 728.001,51 5.210,25 416.847,98 -428,23 4.080.213,73 -187.237,46 3.892.976,27 

Οργανικά Έξοδα -75.115.875,38 -55.874.697,31 -2.667.509,63 -11.596.225,57 -26.447,63 -145.280.755,52 445.960,56 -144.834.794,96 

Χρηματοοικονομικό 

κόστος -37.633,36 -531.377,39 132.385,97 -1.006.193,55 220.443,79 -1.222.374,54 -1.106.250,00 -2.328.624,54 

Κέρδη προ φόρων 14.877.416,61 598.184,86 87.062,89 -8.849.475,11 193.567,93 6.906.757,18 -1.106.250,00 5.800.507,18 

Φόροι εισοδήματος -6.304.545,01 -2.487.121,97 -74.037,88 1.347.964,16 -150.406,47 -7.668.147,17   -7.668.147,17 

Καθαρά Κέρδη / Ζημίες 

περιόδου (Α) 8.572.871,60 -1.888.937,11 13.025,01 -7.501.510,95 43.161,46 -761.389,99   -1.867.639,99 

Λοιπά συνολικά έσοδα 

μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα μετά από φόρους 

(Α)+(Β) 8.572.871,60 -1.888.937,11 13.025,01 -7.501.510,95 43.161,46 -761.389,99 -1.106.250,00 -1.867.639,99 

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

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

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

II. Η κατανομή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά τομέα δραστηριότητας την 

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

01/01 - 31/12/2011 ΙΑΣΩ ΑΕ 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

MEDSTEM 

ΑΕ 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Λοιπές   

Εταιρείες ΣΥΝΟΛΟ 

Απαλοιφές 

Ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΟΜΕΑ         

Λειτουργικά περιουσιακά 

στοιχεία τομέα 156.551.940,41 92.314.625,16 1.216.794,17 62.555.000,81 0,00 312.638.360,55 -1.198.609,56 311.439.750,99 

Μη επιμεριζόμενα περιουσιακά 

στοιχεία τομέα 146.144.921,40 10.755.993,41 6.669.826,52 11.691.327,22 38.676.071,51 213.938.140,06 -145.771.856,07 68.166.283,99 

Σύνολο 302.696.861,81 103.070.618,57 7.886.620,69 74.246.328,03 38.676.071,51 526.576.500,61 -146.970.465,63 379.606.034,98 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ             

Λειτουργικές υποχρεώσεις 

τομέα 28.264.524,77 59.897.644,67 6.875.842,53 54.879.344,72 0,00 149.917.356,69 -1.198.609,56 148.718.747,13 

Μη επιμεριζόμενες 

υποχρεώσεις τομέα 68.629.733,31 1.220.835,65 108.408,46 11.310,00 10.311,03 69.980.598,45 -477.762,31 69.502.836,14 

Σύνολο 96.894.258,08 61.118.480,32 6.984.250,99 54.890.654,72 10.311,03 219.897.955,14 -1.676.371,87 218.221.583,27 

 

01/01 - 31/12/2010 ΙΑΣΩ ΑΕ 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

MEDSTEM 

ΑΕ 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Λοιπές   

Εταιρείες ΣΥΝΟΛΟ 

Απαλοιφές 

Ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΟΜΕΑ         

Λειτουργικά περιουσιακά 

στοιχεία τομέα 157.828.381,58 100.496.912,81 2.459.901,41 63.431.584,72 0,00 324.216.780,52 -831.153,05 323.385.627,47 

Μη επιμεριζόμενα περιουσιακά 

στοιχεία τομέα 147.494.009,33 9.806.362,12 5.189.665,82 12.627.436,87 31.684.466,45 206.801.940,59 -135.209.918,06 71.592.022,53 

Σύνολο 305.322.390,91 110.303.274,93 7.649.567,23 76.059.021,59 31.684.466,45 531.018.721,11 -136.041.071,11 394.977.650,00 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ          

Λειτουργικές υποχρεώσεις 

τομέα 26.893.628,86 67.542.614,73 6.871.752,33 53.395.701,01 0,00 154.703.696,93 -831.153,05 153.872.543,88 

Μη επιμεριζόμενες 

υποχρεώσεις τομέα 82.076.676,12 1.246.148,41 80.363,77 11.000,00 67.145,85 83.481.334,15 -7.677.965,76 75.803.368,39 

Σύνολο 108.970.304,98 68.788.763,14 6.952.116,10 53.406.701,01 67.145,85 238.185.031,08 -8.509.118,81 229.675.912,27 
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Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν όλα τα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του ομίλου και αποτελούνται κυρίως από τα επιχειρηματικά 

διαθέσιμα, απαιτήσεις, αποθέματα και ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις, καθαρές από 

αποσβέσεις και προβλέψεις.  

Οι υποχρεώσεις των τομέων περιλαμβάνουν όλες τις επιχειρηματικές υποχρεώσεις και 

αποτελούνται κυρίως από λογαριασμούς, μισθούς και φόρους πληρωτέους βραχυπροθέσμως και 

δεδουλευμένες υποχρεώσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των τομέων δεν 

περιλαμβάνουν αναβολλόμενους φόρους εισοδήματος. 



“ΙΑΣΩ” ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝ/ΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ  
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6.  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2011 

 
Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 

υπό 

εκτέλεση 

 

Σύνολο 

Έναρξη χρήσης 

(1/1/2011) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 38.543.000,00 93.890.661,62 43.487.208,44 330.276,20 12.057.469,33 228.120,64 

 

188.536.736,23 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 13.605.661,62 20.899.786,77 312.576,93 8.773.911,72 0,00 

 

43.591.937,04 

Αναπόσβεστη αξία 38.543.000,00 80.285.000,00 22.587.421,67 17.699,27 3.283.557,61 228.120,64 

 
144.944.799,19 

Κίνηση χρήσης  

(1/1 - 31/12/2011) 

       

  

Υπόλοιπο έναρξης 38.543.000,00 80.285.000,00 22.587.421,67 17.699,27 3.283.557,61 228.120,64 

 

144.944.799,19 

Πλεόνασμα 

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

 

0,00 

Προσθήκες 0,00 2.728.698,52 220.640,47 796,87 515.400,65 0,00 

 

3.465.536,51 

Διαγραφή αρχικής αξίας 

πωληθέντων 0,00 0,00 381.794,32 796,86 1.972,70 2.995,64 

 

387.559,52 

Διαγραφή σωρευμένων 

αποσβέσεων  0,00 0,00 7.753,01 0,00 1.972,68 0,00 

 

9.725,69 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 2.101.461,39 2.656.288,60 10.108,85 719.412,23 0,00 

 

5.487.271,07 

Αναπόσβεστη αξία 38.543.000,00 80.912.237,13 19.777.732,23 7.590,43 3.079.546,01 225.125,00 

 
142.545.230,80 

Λήξη χρήσης 

(31/12/2011) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 38.543.000,00 96.619.360,14 43.326.054,59 330.276,21 12.570.897,28 225.125,00 

 

191.614.713,22 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 15.707.123,01 23.548.322,36 322.685,78 9.491.351,27 0,00 

 

49.069.482,42 

Αναπόσβεστη αξία 38.543.000,00 80.912.237,13 19.777.732,23 7.590,43 3.079.546,01 225.125,00 

 
142.545.230,80 

 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2010 

 
Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση 

 

Σύνολο 

Έναρξη χρήσης 

(1/1/2010) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 29.627.000,00 89.211.672,39 40.937.267,17 330.276,20 12.012.119,91 741.955,00 

 

172.860.290,67 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 11.684.145,58 18.768.665,02 300.406,18 8.013.948,28 0,00 

 

38.767.165,06 

Αναπόσβεστη αξία 29.627.000,00 77.527.526,81 22.168.602,15 29.870,02 3.998.171,63 741.955,00 

 
134.093.125,61 

Κίνηση χρήσης  

(1/1 - 31/12/2010) 

       

  

Υπόλοιπο έναρξης 29.627.000,00 77.527.526,81 22.168.602,15 29.870,02 3.998.171,63 741.955,00 

 

134.093.125,61 

Πλεόνασμα 

αναπροσαρμογής 8.916.000,00 3.847.543,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

12.763.543,68 

Προσθήκες 0,00 3.715.990,64 5.414.604,26 0,00 484.256,34 -443.345,19 

 

9.171.506,05 

Απομείωση 

περιουσιακών 

στοιχείων(*) 0,00 2.884.545,09 2.088.037,40 0,00 405.624,39 70.489,17 

 

5.448.696,05 

Διαγραφή αρχικής 

αξίας πωληθέντων 0,00 0,00 776.625,59 0,00 33.282,53 0,00 

 

809.908,12 

Διαγραφή σωρευμένων 

αποσβέσεων  0,00 0,00 613.619,89 0,00 32.884,88 0,00 

 

646.504,77 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 1.921.516,04 2.744.741,64 12.170,75 792.848,32 0,00 

 

5.471.276,75 

Αναπόσβεστη αξία 38.543.000,00 80.285.000,00 22.587.421,67 17.699,27 3.283.557,61 228.120,64 

 
144.944.799,19 

Λήξη χρήσης 

(31/12/2010) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 38.543.000,00 93.890.661,62 43.487.208,44 330.276,20 12.057.469,33 228.120,64 

 

188.536.736,23 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 13.605.661,62 20.899.786,77 312.576,93 8.773.911,72 0,00 

 

43.591.937,04 

Αναπόσβεστη αξία 38.543.000,00 80.285.000,00 22.587.421,67 17.699,27 3.283.557,61 228.120,64 

 
144.944.799,19 



“ΙΑΣΩ” ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝ/ΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ  
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2011 

 
Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 

υπό 

εκτέλεση 

 

Σύνολο 

Έναρξη χρήσης 

(1/1/2011) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 84.013.000,00 180.500.247,04 84.753.690,65 416.075,29 29.012.635,56 588.413,34 

 

379.284.061,88 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 21.196.522,87 39.793.848,93 348.414,36 17.629.986,30 0,00 

 

78.968.772,46 

Αναπόσβεστη αξία 84.013.000,00 159.303.724,17 44.959.841,72 67.660,93 11.382.649,26 588.413,34 

 
300.315.289,42 

Κίνηση χρήσης  

(1/1 - 31/12/2011) 

       

  

Υπόλοιπο έναρξης 84.013.000,00 159.303.724,17 44.959.841,72 67.660,93 11.382.649,26 588.413,34 

 

300.315.289,42 

Πλεόνασμα 

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

 

0,00 

Προσθήκες 0,00 3.557.704,77 511.862,91 796,87 671.369,13 48.549,19 

 

4.790.282,87 

Διαγραφή αρχικής αξίας 

πωληθέντων 0,00 26.769,00 494.517,50 27.807,86 56.162,65 2.995,64 

 

608.252,65 

Διαγραφή σωρευμένων 

αποσβέσεων  0,00 0,00 93.159,42 27.010,98 55.897,75 0,00 

 

176.068,15 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 3.975.653,90 5.750.626,70 21.866,65 1.674.149,80 0,00 

 

11.422.297,05 

Αναπόσβεστη αξία 84.013.000,00 158.859.006,04 39.319.719,85 45.794,27 10.379.603,69 633.966,89 

 
293.251.090,74 

Λήξη χρήσης 

(31/12/2011) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 84.013.000,00 184.031.182,81 84.771.036,06 389.064,30 29.627.842,04 633.966,89 

 

383.466.092,10 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 25.172.176,77 45.451.316,21 343.270,03 19.248.238,35 0,00 

 

90.215.001,36 

Αναπόσβεστη αξία 84.013.000,00 158.859.006,04 39.319.719,85 45.794,27 10.379.603,69 633.966,89 

 
293.251.090,74 

 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2010 

 
Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση 

 

Σύνολο 

Έναρξη χρήσης 

(1/1/2010) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 72.850.877,29 128.310.827,20 83.237.070,31 357.308,20 26.061.886,04 51.788.422,26 

 

362.606.391,30 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 17.713.319,65 34.753.744,58 327.424,51 16.057.026,75 0,00 

 

68.851.515,49 

Αναπόσβεστη αξία 72.850.877,29 110.597.507,55 48.483.325,73 29.883,69 10.004.859,29 51.788.422,26 

 
293.754.875,81 

Κίνηση χρήσης  

(1/1 - 31/12/2010) 

       

  

Υπόλοιπο έναρξης 72.850.877,29 110.597.507,55 48.483.325,73 29.883,69 10.004.859,29 51.788.422,26 

 

293.754.875,81 

Πλεόνασμα 

αναπροσαρμογής 11.162.122,71 6.069.904,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

17.232.027,47 

Προσθήκες 0,00 57.284.105,98 6.846.154,22 68.371,00 4.026.023,07 -51.129.519,75 

 

17.095.134,52 

Απομείωση 

περιουσιακών 

στοιχείων(*) 0,00 11.164.590,90 4.507.649,93 9.603,91 1.006.146,94 70.489,17 

 

16.758.480,85 

Διαγραφή αρχικής 

αξίας πωληθέντων 0,00 0,00 821.883,95 0,00 69.126,61 0,00 

 

891.010,56 

Διαγραφή σωρευμένων 

αποσβέσεων  0,00 0,00 648.770,01 0,00 64.680,94 0,00 

 

713.450,95 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 3.483.203,22 5.688.874,36 20.989,85 1.637.640,49 0,00 

 

10.830.707,92 

Αναπόσβεστη αξία 84.013.000,00 159.303.724,17 44.959.841,72 67.660,93 11.382.649,26 588.413,34 

 
300.315.289,42 

Λήξη χρήσης 

(31/12/2010) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 84.013.000,00 180.500.247,04 84.753.690,65 416.075,29 29.012.635,56 588.413,34 

 

379.284.061,88 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 21.196.522,87 39.793.848,93 348.414,36 17.629.986,30 0,00 

 

78.968.772,46 

Αναπόσβεστη αξία 84.013.000,00 159.303.724,17 44.959.841,72 67.660,93 11.382.649,26 588.413,34 

 
300.315.289,42 
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(*) Η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες, από 01/07/2010 και για τις 

νοσοκομειακές υπηρεσίες που προσφέρουν, υπάγονται σε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. βάσει 

του Νόμου 3842/2010.  Για το λόγο αυτό, τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 

και του Ομίλου κατά την 31/12/2010 εμφανίζονται ισόποσα απομειωμένα κατά € 5.448.696,05 

και € 16.758.480,85 αντίστοιχα, με την αξία του ΦΠΑ που εκπέστηκε από τον υπολογισμό 

βάση του πενταετούς διακανονισμού χρησιμοποίησής τους από 30/06/2010 και μετά. Η 

παραπάνω αλλαγή δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τόσο τις αποσβέσεις της χρήσης του 2010 

όσο και τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας και του Ομίλου της 31/12/2010. 

 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου αναπροσαρμόσθηκαν για τελευταία φορά την 

31/12/2010 από ανεξάρτητους εκτιμητές. Η αναπροσαρμογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες 

των ακινήτων. Η υπεραξία αναπροσαρμογής ποσού €12.763.543,68 και €17.232.027,47 της 

Εταιρείας και του Ομίλου αντίστοιχα, πιστώθηκε στα αποθεματικά των ιδίων κεφαλαίων.  

(βλέπε και σημείωση 28).  

Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα 

βάρη με εξαίρεση τη θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» όπου για το σύνολο των ακινήτων της, υπάρχει υποθήκη υπέρ της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος ποσού €54.000.000,00 για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου ποσού 

€45.000.000,00 το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 31/12/2011 ανερχόταν σε 

€18.600.000,00 και της συγγενούς εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.»  όπου για τα ακίνητά της υπάρχει υποθήκη υπέρ της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος και της ALPHA BANK συνολικού ποσού € 25.500.000,00 για 

εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 31/12/2011 

ανερχόταν σε € 19.713.462,00. 

Οι προσθήκες σε ενσώματα πάγια της ΙΑΣΩ Α.Ε. κατά τη χρήση 1/1 – 31/12/2011, ανήλθαν 

σε €3,47 εκατ. περίπου και αφορούν κυρίως σε: 

 Ποσό ύψους €1,81 εκατ. αφορά στην μετατροπή βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας 

χρήσης της Εταιρείας ενώ ποσό ύψους €0,92 εκατ. αφορά σε αναδιάρθωση και 

επέκταση λειτουργικών μονάδων των υπαρχόντων κτιρίων. 

 Ποσό ύψους €0,22 εκατ. αφορά στην αγορά λοιπού βιοϊατρικού και μηχανολογικού 

εξοπλισμού για τη βελτίωση της λειτουργίας της Κλινικής 

 Ποσό ύψους €0,52 εκατ. αφορά κυρίως στην αγορά συστήματος αρχειοθέτησης και 

μετάδοσης εικόνας, στην αγορά νέου δικτύου servers και στην αγορά επίπλων και 

λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία της Κλινικής. 
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Στη θυγατρική εταιρία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 

31/12/2011, συνολικά ποσό ύψους €0,09 εκατ. που αφορά στην αγορά ιατρικού, 

νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. 

Στη θυγατρική εταιρία ΙΑΣΩ General Α.Ε. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2011, 

συνολικά ποσό ύψους €1,20 εκατ. περίπου και αφορά στην μετατροπή βοηθητικών χώρων σε 

χώρους κύριας χρήσης της Εταιρείας, κόστους €0,39 εκατ., σε αναδιάρθωση και επέκταση 

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

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

υπόλοιπα €0,25 εκατ. σε αγορές μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. 

Στη θυγατρική εταιρία Medstem Services A.E. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 

31/12/2011, συνολικά ποσό ύψους €0,04 εκατ. που αφορά στην αγορά δεξαμενής 

αποθήκευσης βλαστοκυττάρων. 

Το σύνολο των ανωτέρω επενδύσεων σε επίπεδο Ομίλου, ανέρχεται σε περίπου €4,79 εκατ. 

και αντικατοπτρίζει την πολιτική του Ομίλου να πραγματοποιεί επενδύσεις ακόμα και αυτή τη 

δύσκολη οικονομική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος επιδιώκει να δημιουργήσει 

συνθήκες και προϋποθέσεις ρευστότητας ώστε να μπορεί να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη  

επενδυτική ευκαιρία που μπορεί να προκύψει στο επόμενο διάστημα καθώς το τοπίο της 

Υγείας μεταβάλλεται λόγω των αλλαγών της Κυβέρνησης. 

 

7.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2011 

 

 

Άδειες 

παραγωγής 

& εκμ/σεως Σήματα 

Μηχανογραφικές 

εφαρμογές 

 

Σύνολο 

Έναρξη χρήσης (1/1/2011) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 137.100,52 334.875,38 2.423.992,96 

 

2.895.968,86 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 

απομείωση 32.904,25 93.522,79 1.773.460,26 

 

1.899.887,30 

Αναπόσβεστη αξία 104.196,27 241.352,59 650.532,70 

 
996.081,56 

Κίνηση χρήσης  

(1/1 - 31/12/2011) 

    

  

Υπόλοιπο έναρξης 104.196,27 241.352,59 650.532,70 

 

996.081,56 

Προσθήκες 0,00 0,00 572.709,65 

 

572.709,65 

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

 

0,00 

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

 

0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως 2.742,02 8.347,84 247.698,69 

 

258.788,55 

Αναπόσβεστη αξία 101.454,25 233.004,75 975.543,66 

 
1.310.002,66 

Λήξη χρήσης (31/12/2011) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 137.100,52 334.875,38 2.996.702,61 

 

3.468.678,51 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 

απομείωση 35.646,27 101.870,63 2.021.158,95 

 

2.158.675,85 

Αναπόσβεστη αξία 101.454,25 233.004,75 975.543,66 

 
1.310.002,66 
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2010 

 

 

Άδειες 

παραγωγής 

& εκμ/σεως Σήματα 

Μηχανογραφικές 

εφαρμογές 

 

Σύνολο 

Έναρξη χρήσης (1/1/2010) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 137.100,52 334.875,38 2.358.472,43 

 

2.830.448,33 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 

απομείωση 30.162,23 85.174,95 1.601.763,19 

 

1.717.100,37 

Αναπόσβεστη αξία 106.938,29 249.700,43 756.709,24 

 
1.113.347,96 

Κίνηση χρήσης  

(1/1 - 31/12/2010) 

    

  

Υπόλοιπο έναρξης 106.938,29 249.700,43 756.709,24 

 

1.113.347,96 

Προσθήκες 0,00 0,00 143.772,12 

 

143.772,12 

Απομείωση περιουσιακών 

στοιχείων(*) 0,00 0,00 78.251,59 

 

78.251,59 

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

 

0,00 

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

 

0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως 2.742,02 8.347,84 171.697,07 

 

182.786,93 

Αναπόσβεστη αξία 104.196,27 241.352,59 650.532,70 

 
996.081,56 

Λήξη χρήσης (31/12/2010) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 137.100,52 334.875,38 2.423.992,96 

 

2.895.968,86 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 

απομείωση 32.904,25 93.522,79 1.773.460,26 

 

1.899.887,30 

Αναπόσβεστη αξία 104.196,27 241.352,59 650.532,70 

 
996.081,56 

 

 

 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2011 

 

 

Άδειες 

παραγωγής 

& εκμ/σεως Σήματα 

Μηχανογραφικές 

εφαρμογές 

 

Σύνολο 

Έναρξη χρήσης (1/1/2011) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 137.100,52 915.899,51 4.376.067,18 

 

5.429.067,21 

Σωρευμένες αποσβέσεις 32.904,25 474.874,42 3.415.093,16 

 

3.922.871,83 

Αναπόσβεστη αξία 104.196,27 441.025,09 960.974,02 

 
1.506.195,38 

Κίνηση χρήσης  

(1/1 - 31/12/2011) 

    

  

Υπόλοιπο έναρξης 104.196,27 441.025,09 960.974,02 

 

1.506.195,38 

Προσθήκες 0,00 0,00 572.910,40 

 

572.910,40 

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

 

0,00 

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

 

0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως 2.742,02 56.752,07 315.038,12 

 

374.532,21 

Αναπόσβεστη αξία 101.454,25 384.273,02 1.218.846,30 

 
1.704.573,57 

Λήξη χρήσης (31/12/2011) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 137.100,52 915.899,51 4.948.977,58 

 

6.001.977,61 

Σωρευμένες αποσβέσεις 35.646,27 531.626,49 3.730.131,28 

 

4.297.404,04 

Αναπόσβεστη αξία 101.454,25 384.273,02 1.218.846,30 

 
1.704.573,57 
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2010 

 

 

Άδειες 

παραγωγής 

& εκμ/σεως Σήματα 

Μηχανογραφικές 

εφαρμογές 

 

Σύνολο 

Έναρξη χρήσης (1/1/2010) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 137.100,52 915.899,51 4.100.155,86 

 

5.153.155,89 

Σωρευμένες αποσβέσεις 30.162,23 468.693,35 3.097.929,44 

 

3.596.785,02 

Αναπόσβεστη αξία 106.938,29 447.206,16 1.002.226,42 

 
1.556.370,87 

Κίνηση χρήσης  

(1/1 - 31/12/2010) 

    

  

Υπόλοιπο έναρξης 106.938,29 447.206,16 1.002.226,42 

 

1.556.370,87 

Προσθήκες 0,00 0,00 418.731,77 

 

418.731,77 

Απομείωση περιουσιακών 

στοιχείων(*) 0,00 0,00 142.820,45 

 

142.820,45 

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

 

0,00 

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

 

0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως 2.742,02 56.752,09 266.592,70 

 

326.086,81 

Αναπόσβεστη αξία 104.196,27 390.454,07 1.011.545,04 

 
1.506.195,38 

Λήξη χρήσης (31/12/2010) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 137.100,52 915.899,51 4.376.067,18 

 

5.429.067,21 

Σωρευμένες αποσβέσεις 32.904,25 525.445,44 3.364.522,14 

 

3.922.871,83 

Αναπόσβεστη αξία 104.196,27 390.454,07 1.011.545,04 

 
1.506.195,38 

 

 

(*) Η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες, από 01/07/2010 και για τις 

νοσοκομειακές υπηρεσίες που προσφέρουν, υπάγονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ βάσει του 

Νόμου 3842/2010.  Για το λόγο αυτό τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και του 

Ομίλου κατά την 31/12/2010 εμφανίζονται ισόποσα απομειωμένα κατά € 78.251,59 και € 

142.820,45 αντίστοιχα, με την αξία του Φ.Π.Α. που εκπέστηκε από τον υπολογισμό βάση του 

πενταετούς διακανονισμού χρησιμοποίησής τους από 30/06/2010 και μετά.  Η παραπάνω 

αλλαγή δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τόσο τις αποσβέσεις της χρήσης του 2010 όσο και τα 

αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας και του Ομίλου της 31/12/2010. 

 

Οι μηχανογραφικές εφαρμογές της εταιρείας αφορούν λογιστικά προγράμματα όπως το 

σύστημα διαχείρισης λογιστικών δεδομένων, το λογισμικό διαχείρισης προσωπικού και την 

εφαρμογή κοστολόγησης νοσοκομειακών υπηρεσιών. Ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής αυτών των 

άϋλων περιουσιακών στοιχείων φαίνεται στο κεφάλαιο 2.7 και το κόστος κτήσεως τους, σε 

ετήσια βάση, απομειώνεται με τις αποσβέσεις. Η διοίκηση προχωρά σε εύλογα χρονικά 

διαστήματα σε επανεξέταση των αξιών αυτών και τυχόν μεταβολές που προκύπτουν αυξάνουν 

ή μειώνουν αντίστοιχα την παρούσα αξία τους.   
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8.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία, τις εταιρείες που 

ελέγχονται από τη μητρική εταιρεία, τις συγγενείς εταιρείες και τα βασικά μέλη της Διοίκησης. 

Οι συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών του Ομίλου, έγιναν υπό τους συνήθεις όρους 

της αγοράς.  

Οι συμμετοχές, οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά 

έσοδα και έξοδα απαλείφονται κατά την ενοποίηση εφόσον ενοποιούνται με την μέθοδο της 

ολικής ενοποίησης. 

 

8.1  Ενδοεταιρικές συναλλαγές  

Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα εταιρειών του Ομίλου ΙΑΣΩ από 1/1 – 31/12/2011 είναι τα 

κάτωθι: 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΣΎΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΎΝΟΛΟ 

Πωλήσεις 

αναλωσίμων 1.412,26 134,04 1.460,25 0,00 3.006,55 1.758,26 1.336,09 584,88 3.679,23 

Λοιπές 

υπηρεσίες 0,00 25,74 0,00 21.683,15 21.708,89 0,00 475,17 0,00 475,17 

Έσοδα από 

παροχή 

υπηρεσιών 164.522,23 0,00 1.110,00 6.444,94 172.077,17 104.569,48 0,00 1.385,00 105.954,48 

Ενοίκια - 

κοινόχρηστα 69.549,24 49.153,10 0,00 0,00 118.702,34 73.200,00 82.335,29 0,00 155.535,29 

ΣΥΝΟΛΟ 235.483,73 49.312,88 2.570,25 28.128,09 315.494,95 179.527,74 84.146,55 1.969,88 265.644,17 

 

 
ΑΓΟΡΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΣΎΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΎΝΟΛΟ 

Υπηρεσίες 
επεξεργασίας 112.579,02 0,00 0,00 178.353,98 290.933,00 139.917,59 0,00 0,00 139.917,59 

Υγειονομικό 
υλικό 9.774,44 68,32 5.430,91 0,00 15.273,67 1.367,21 0,00 0,00 1.367,21 

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

Αγορές 

παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναλώσιμα 

υλικά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.683,46 7.683,46 

ΣΥΝΟΛΟ 122.353,46 68,32 5.430,91 178.353,98 306.206,67 172.511,80 0,00 7.683,46 180.195,26 
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ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. 24 

  Όμιλος Εταιρεία 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών (1) 1.010.115,15 1.010.115,15 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. (2) 200.454,40 191.455,60 

Σύνολο 1.210.569,55 1.201.570,75 

I. Στις ανωτέρω αμοιβές των Διευθυντικών στελεχών περιλαμβάνονται κάθε είδους 

αμοιβές προς τα Διευθυντικά στελέχη όπως μισθοί, εργοδοτικές ασφαλιστικές 

εισφορές, λοιπές αμοιβές, έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές. 

II. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται για την ιδιότητά τους αυτή. Οι παραπάνω αμοιβές  

αφορούν αποκλειστικά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υγείας που πρόσφεραν 

στην Εταιρεία ή στον Όμιλο αντίστοιχα, ως ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες.  

 

Για τις ανάγκες της πληροφόρησης των Οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει  

της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 135 του Ν.2190/1920, οι 

αμοιβές της περίπτωσης (2), έχουν συμπεριληφθεί στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που 

εμφανίζονται στα πρόσθετα στοιχεία των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της 

Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2011 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ 
ΙΑΣΩ 

GENERAL 

ΙΑΣΩ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

MEDSTEM 

SERVICES 
HOCO ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ - 455.158,40 0,00 4.643,49 0,00 0,00 206.484,23 666.286,12 

MEDSTEM 

SERVICES 0,00 0,00 0,00 21.525,00 - 0,00 0,00 21.525,00 

ΙΑΣΩ 

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

ΙΑΣΩ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 289,72 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 289,72 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 474.249,06 4.336,55 0,00 - 0,00 0,00 0,00 478.585,61 

HOCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 1.484.131,35 2.345,00 0,00 0,00 0,00 4.149.144,52 - 5.635.620,87 

ΣΥΝΟΛΑ 2.668.989,57 461.839,95 0,00 32.018,70 0,00 4.149.144,52 206.484,23 7.518.476,97 

 

 

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ 

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. (Μέρισμα) 110.660,00 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. (Έσοδα συμμετοχικών τίτλων)  28.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 138.660,00 
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2010 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

A.E 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ MEDSTEM 

SERVICES A.E ΣΥΝΟΛΟ  

ΙΑΣΩ Α.Ε -  330.892,23 14.637,01 14.591,30 360.120,54 

MEDSTEM SERVICES A.E 24.831,22 - 8.288,00 - 33.119,22 

ΙΑΣΩ GENERAL A.E 434.637,01 - - - 434.637,01 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.276,28 - - - 3.276,28 

ΣΥΝΟΛΑ 462.744,51 330.892,23 22.925,01 14.591,30 831.153,05 

 

Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας και των εταιρειών Ομίλου, οι απαιτήσεις και 

οι υποχρεώσεις καθώς και οι αμοιβές των Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ, βάσει των 

διερμηνειών του Δ.Λ.Π. 24, αποτελούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.  

   

8.2  Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Οι συμμετοχές της μητρικής ή των θυγατρικών σε άλλες εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες δεν 

είναι εισηγμένες στο Χ.Α., παρακολουθούνται στην αξία κτήσεώς τους, μέθοδος η οποία  

ακολουθείται παγίως από τις εταιρείες του Ομίλου. 

Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να 

συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του Ομίλου. 

Όλες οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, έχουν ενσωματωθεί στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, ως εκ τούτου δεν υφίστανται συμμετοχές σε 

θυγατρικές επιχειρήσεις σε ενοποιημένο επίπεδο. 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες την 31/12/2011 ΕΔΡΑ 

% 

ΣΥΜ/ΧΗΣ 

(ΑΜΕΣΗ 

&ΕΜΜΕΣΗ) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

31/12/2011 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

      

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ 

Ελλάδα, 

Χολαργός Αττικής 97,07% 98.013.771,50 38.240.026,31 1.120.892,69 

2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΕ 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 6.717.159,86 21.140.027,28 0,00 

3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 153.858,40 102.863,78 1,53 

4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 4.861.890,00 5.100.529,12 1.484,96 

5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 297.000,00 307.402,59 92,22 

6. MEDSTEM SERVICES AE 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 475.200,00 873.105,15 256,80 

7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ Ελλάδα, Λάρισα 75,87% 17.354.953,84 19.355.673,31 4.671.411,61 

8. HOCO Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 59,59% 4.423.470,27 7.275.153,64 2.940.253,24 

ΣΥΝΟΛΟ   132.297.303,87 92.394.781,18 8.734.393,05 
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Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες την 31/12/2010 ΕΔΡΑ 

% 

ΣΥΜ/ΧΗΣ 

(ΑΜΕΣΗ 

&ΕΜΜΕΣΗ) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

31/12/2010 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

      

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ 

Ελλάδα, 

Χολαργός Αττικής 97,07% 98.013.771,50 38.533.137,38 1.129.484,37 

2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΕ 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 6.717.159,86 21.218.045,59 0,00 

3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 53,43% 20.246,40 221.794,70 103.291,07 

4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 4.861.890,00 5.124.277,51 1.491,88 

5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ 
Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 99,97% 297.000,00 311.142,68 93,34 

6. MEDSTEM SERVICES AE 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 475.200,00 657.765,09 193,46 

7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ Ελλάδα, Λάρισα 75,43% 15.228.063,50 21.218.045,59 5.598.338,29 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 125.613.331,26 88.848.323,69 6.832.892,41 

 

Η συμμετοχή στην θυγατρική εταιρεία ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε., λόγω του ύψους των 

σωρευμένων ζημιών παρουσιάζει μειωμένη καθαρή θέση σε σχέση με την αξία κτήσεως της 

συμμετοχής. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την γενικότερη οικονομική κρίση που 

συνεχίζεται για τέταρτο πλέον έτος, αποτελεί ένδειξη ότι ενδεχομένως η ανακτήσιμη αξία της 

συμμετοχής είναι μικρότερη της λογιστικής της αξίας και συνεπώς στην εν λόγω περίπτωση 

πρέπει να αναγνωρισθούν ζημίες απομείωσης.   

Κατόπιν μελέτης αποτίμησης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προεξόφλησης των ταμειακών 

ροών, με βάση τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές που προκύπτουν βάσει των πιο 

πρόσφατων προϋπολογισμών και προγνώσεων, η παρούσα αξία της θυγατρικής εταιρείας 

αποτιμήθηκε σε αξία μεγαλύτερη της λογιστικής και δεν χρειάστηκε να γίνει, σύμφωνα με το 

Δ.Λ.Π. 36 απομείωση της συμμετοχής αφού η λογιστική αξία της συμμετοχής είναι 

μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία της. Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

εκτίμηση της αξίας, είναι οι εξής:  

 Μέσος ρυθμός ανάπτυξης εσόδων της 5ετίας: 9,5% 

 Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου: 10,2%  

 

Επίσης, 

 Η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.» ολοκλήρωσε στις 

31/1/2011 με απόλυτη επιτυχία την αύξηση με ιδιωτική τοποθέτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου κατά 6 εκατομμύρια ευρώ. Mε την καταβολή του ποσού αυτού, καλύφθηκε 

κατά 100% η ανωτέρω αύξηση και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον 

στο ποσό των 34.746.421,04€. 

 Η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., μετά την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της 

μειοψηφίας που πραγματοποιήθηκε την 31/1/2011, συμμετέχει στο κεφάλαιο της  



“ΙΑΣΩ” ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝ/ΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ  

Page 85 of 109 

θυγατρικής της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.» με ποσοστό 100% 

(άμεσα και έμμεσα). 

 Την 3/3/2011 συστάθηκε η εταιρεία «HOCO A.E.» με AΡ.MAE 70765/01AT /B /11/ 

081 με έδρα το Μαρούσι - Αττικής και συνολικό κεφάλαιο 7.423.797,92€. Η μητρική 

εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. κατέβαλλε 4.423.470,23€ του ανωτέρω κεφαλαίου με μετρητά 

λαμβάνοντας το 59,59% του συνόλου των μετοχών της νεοιδρυθείσας εταιρείας ενώ το 

υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών (αξίας  3.000.327,65€) ήτοι 40,41% καταβλήθηκε με 

εισφορά σε είδος μετοχών ποσοστού 70,60% της ανώνυμης εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε.» της οποίας το σύνολο των μετοχών αποτιμήθηκε στην αξία των 4.250.000,00€ 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Η μεταβίβαση των εισφερόμενων 

μετοχών της εταιρείας  «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.» προς την νεοιδρυθείσα «HOCO Α.Ε.» 

ολοκληρώθηκε την 30/3/2011 με την εγγραφή στο βιβλίο μετοχών της εταιρείας. 

 

8.3   Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 59,59% στη θυγατρική της «HOCO 

A.E.» η οποία με τη σειρά της κατέχει το 70,60% των μετοχών της εταιρείας  

«ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.» και ασκεί σε αυτήν δεσπόζουσα επιρροή.  Ως εκ τούτου και με βάση 

τις διερμηνείες των Δ.Λ.Π., η μητρική εταιρεία κατέχει έμμεσα το 42,07% της εταιρείας και 

θεωρείται έμμεση συγγενής εταιρεία της ΙΑΣΩ Α.Ε., με αποτέλεσμα να ενοποιείται με την 

μέθοδο της καθαρής θέσης. Επίσης, με την μέθοδο της καθαρής θέσης και με ποσοστό 42,07% 

θα ενοποιείται και η θυγατρική εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ SERVICES Ε.Π.Ε.» η οποία ανήκει 

σε ποσοστό 100,00% στην εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.». Να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει 

υιοθετήσει και εφαρμόζει τα Δ.Π.Χ.Α. και ενοποιείται στην μητρική απο 31/3/2011. 

Παρακάτω παρουσιάζεται περιληπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση των δύο συγγενών 

εταιρειών. 

 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε.  

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

SERVICES ΕΠΕ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  31/12/2011 31/12/2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  50.616.471,03 2.689,45 

Ασώματες ακινητοποιήσεις  30.308,79 0,04 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 186.747,24 1.655,40 

Αποθέματα 99.181,51 12.075,18 

Απαιτήσεις από πελάτες 3.264.564,84 69.204,19 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.274.019,82 15.668,19 

Σύνολο Ενεργητικού 57.471.293,23 101.292,45 

      

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Μετοχικό κεφάλαιο  12.730.740,10 18.000,00 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 7.754.317,33 -254.884,56 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20.485.057,43 -236.884,56 
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ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε.  

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

SERVICES ΕΠΕ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  31/12/2011 31/12/2011 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 22.311.198,67 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις / Προβλέψεις 4.753.485,21 3.277,00 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.018.842,59 0,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.902.709,33 334.900,01 

Σύνολο Υποχρεώσεων 36.986.235,80 338.177,01 

Σύνολο Παθητικού 57.471.293,23 101.292,45 

      

      

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2011 

Κύκλος Εργασιών  5.560.919,87 605.313,71 

Μικτά Κέρδη / (Ζημιές) -38.397,90 94.592,17 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων -1.438.584,35 -75.636,30 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων -3.223.784,61 -79.352,59 

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά από φόρους -3.495.168,30 -79.315,85 

 

Η μεταβολή στις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις που ενοποιούνται με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης είναι η παρακάτω: 

 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις την 31/3/2011 3.000.327,65 

Κέρδη/ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες με 

τη μέθοδο της καθαρής θέσης -1.108.726,10 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις την 31/12/2011 1.891.601,55 

 

 
 

9.  Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: 

 

 

Ομίλου 

31/12/2011 

Ομίλου 

31/12/2010 

Εταιρείας 

31/12/2011 

Εταιρείας 

31/12/2010 

Μη εισηγμένοι τίτλοι:       

Μετοχές  4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64 

Σύνολο 4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64 

 

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτελούνται από επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου σε εταιρείες που δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές και 

δεν έχουν αποκτηθεί με πρόθεση διαρκούς κατοχής. 

Στη προκειμένη περίπτωση, οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου αφορούν στις εταιρείες «Λητώ 

Α.Ε.» και «Λητώ Holdings A.E.» οι οποίες είναι θυγατρικές του Ομίλου «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 

που λειτουργεί ανταγωνιστικά με τον Όμιλο ΙΑΣΩ Α.Ε., με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη 

η άντληση πρόσφατων και αναλυτικών πληροφοριών που απαιτούνται για την επιμέτρηση 

της εύλογης αξίας. Για το λόγο αυτό επιμετρήθηκαν τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά 
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περιουσιακά στοιχεία στο κόστος κτήσης θεωρώντας δεδομένη την συνέχιση λειτουργίας 

των επιχειρήσεων αυτών. Μέχρι σήμερα, οι εν λόγω εταιρείες δεν έχουν συντάξει και 

δημοσιεύσει για τη χρήση 2011 οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να υπάρξει, 

δεδομένης της οικονομικής κρίσης, μια ολοκληρωμένη εικόνα για την εκτίμηση της 

εύλογης αξίας των μετοχών αυτών. Συνεπώς, θα προβούμε σε επανεκτίμηση της αξίας των 

ανωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων όταν αυτό καταστεί δυνατό. 

 

10.  Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 

  Ομίλου 

31/12/2011 

Ομίλου 

31/12/2010 

Εταιρείας 

31/12/2011 

Εταιρείας 

31/12/2010 

Εισηγμένοι τίτλοι:       

Αμοιβαία 

κεφάλαια 166.473,00 331.614,64 166.473,00 331.614,64 

Μη εισηγμένοι τίτλοι: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν 

Σύνολο 166.473,00 331.614,64 166.473,00 331.614,64 

 

Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτιμήθηκαν την 31/12/2011 με βάση τις αξίες που ανακοινώθηκαν 

από την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφάλαια. 

 

 11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  

 

 
Ομίλου 

31/12/2011 

Ομίλου 

31/12/2010 

Εταιρείας 

31/12/2011 

Εταιρείας 

31/12/2010 

Πελάτες 27.175.966,72 32.098.676,53 3.114.198,75 3.254.164,09 

Γραμμάτια στο χαρτ/λάκιο 13.746.204,16 11.361.369,83 4.932.900,76 3.310.377,18 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 3.786.427,55 2.926.650,49 1.916.771,62 1.468.998,28 

Επιταγές εισπρακτέες 1.613.768,36 1.507.024,21 605.865,98 851.429,87 

Επιταγές σε καθυστέρηση 602.091,84 340.024,57 377.624,66 151.421,46 

Επισφαλείς πελάτες 4.730.600,14 3.960.665,33 2.712.302,95 2.232.898,81 

Μείον: προβλ. απομείωσης -13.002.538,94 -10.376.284,50 -5.001.296,32 -3.863.211,88 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 38.652.519,83 41.818.126,46 8.658.368,40 7.406.077,81 
Προκαταβλημένοι-

παρακρατημένοι φόροι εισοδ/τος 5.814.148,41 8.037.699,94 3.133.399,31 6.209.610,75 
Απαιτήσεις από Φ.Π.Α. 10.564.381,21 16.074.008,23 0,00 4.850.155,90 

Χρεώστες διάφοροι 5.131.675,72 5.522.691,40 2.483.647,31 3.019.037,35 

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών 

& συνδεδεμένων επιχειρήσεων 1.001.016,13 0,00 1.471.305,85 19.021,16 

Προκ/λές αγορών αποθ/των 142.754,85 72.165,00 22.726,30 15.063,70 

Μετ/κοί λογ/μοί ενερ/κού 258.260,69 911.030,77 253.722,70 125.471,81 

Λοιπές απαιτήσεις 69.578,96 188.691,48 32.680,72 37.388,74 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 22.981.815,97 30.806.286,82 7.397.482,19 14.275.749,41 
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Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους 

κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. 

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών – χρεωστών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης 

απομείωσης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς. Τη χρήση του 2011, τόσο 

η μητρική εταιρεία όσο και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου, προχώρησαν σε αύξηση της 

πρόβλεψης απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ύψους περίπου € 1,14 εκατ. και € 2,63 

εκατ. αντίστοιχα λόγω του δυσμενούς ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος. Η πρόβλεψη 

αυτή επιβάρυνε ισόποσα τα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του 

Ομίλου. 

Οι λοιπές απαιτήσεις, αφορούν λογαριασμούς διαχείρισης προκαταβολών και χρηματικές 

διευκολύνσεις προσωπικού. 

Οι απαιτήσεις απο Φ.Π.Α. της Εταιρείας και του Ομίλου την 31/12/2010, ύψους ποσού € 

4.850.155,90 και € 16.073.410,23 αντίστοιχα αφορούν σε Φ.Π.Α. μετάπτωσης λόγω της 

ένταξης των αντίστοιχων υπηρεσιών σε καθεστώς Φ.Π.Α. την 01/07/2010.  Οι απαιτήσεις 

αυτές κατά την 31/12/2011 έχουν συμψηφιστεί με το φόρο εισροών και εκροών που 

προέκυψε από την δραστηριότητα της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου εκτός από 

την θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» η οποία από τη συνολική απαίτηση ύψους € 10.564.381,21 της 

31/12/2011, αιτήθηκε για επιστροφή ποσό ύψους €8.500.000 βάσει των οδηγιών του 

Κώδικα Φ.Π.Α. 

 

12.  Αποθέματα 

 

  Ομίλου 

31/12/2011 

Ομίλου 

31/12/2010 

Εταιρείας 

31/12/2011 

Εταιρείας 

31/12/2010 

Αναλώσιμα Υλικά 3.816.024,73 4.177.571,05 1.526.301,25 1.789.443,95 

Εμπορεύματα 0,00 130.149,33 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 3.816.024,73 4.307.720,38 1.526.301,25 1.789.443,95 

 

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

επαρκές για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να 

ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από 

φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ. 
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13.  Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 

 

  Ομίλου 

31/12/2011 

Ομίλου 

31/12/2010 

Εταιρείας 

31/12/2011 

Εταιρείας 

31/12/2010 

Ταμείο 244.448,97 104.036,53 231.693,08 99.379,54 

Τραπ. κατ/σεις όψεως 3.537.355,48 4.490.466,17 622.914,79 1.849.731,78 

Προθεσμιακές καταθ/εις 3.799.999,97 6.299.999,96 3.199.999,97 3.799.999,97 

Σύνολο 7.581.804,42 10.894.502,66 4.054.607,84 5.749.111,29 
 
 

14.  Δάνεια 

 

Τα δάνεια παρακολουθούνται  στην πραγματική αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη 

για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 

Η ανάλυση των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου σε βραχυπρόθεσμη και  

μακροπρόθεσμη λήξη ανά εταιρεία κατά την 31/12/2011 έχει ως εξής: 

 

 Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Σύνολο 

ΙΑΣΩ ΑΕ 36.000.000,00 40.250.000,00 76.250.000,00 

ΙΑΣΩ GENERAL AE 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E 5.672.800,00 43.083.398,00 48.756.198,00 

Σύνολο 72.272.800,00 83.333.398,00 155.606.198,00 

 

Τα δάνεια της Εταιρείας και του Ομίλου σε βραχυπρόθεσμη και  μακροπρόθεσμη λήξη ανά 

εταιρεία κατά την 31/12/2010 είχαν ως εξής: 

 

 Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Σύνολο 

ΙΑΣΩ ΑΕ 10.539.992,00 64.250.000,00 74.789.992,00 

ΙΑΣΩ GENERAL AE 15.500.000,00 18.600.000,00 34.100.000,00 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E 5.250.000,00 43.400.000,00 48.650.000,00 

Σύνολο 31.289.992,00 126.250.000,00 157.539.992,00 

 

Να σημειωθεί ότι οι δόσεις των ομολογιακών δανείων του Ομίλου, για τις οποίες γεννάται 

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

συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του 

Ομίλου αλλά μεταφέρονται στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.  

 

Η αύξηση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στην 

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

μεταφορά μέρους του ομολογιακού δανείου της μητρικής εταιρείας ύψους € 18,5 εκατ. από τις 

μακροπρόθεσμες στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις σε ότι αφορά στην Εταιρεία 
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ενώ για τον Όμιλο, η επιπλέον αύξηση οφείλεται στην μεταφορά του συνόλου των 

ομολογιακών δανείων της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» ποσού € 18,6 εκατ. στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 

Η μεταφορά αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα, αφού οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ και 

ειδικότερα η μητρική εταιρεία σε συννενόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες των ομολογιούχων 

συμφώνησαν μέχρι τις 31/05/2012 να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενοποίησης των δανείων και 

επανακαθορισμού όλων των όρων των δανείων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, σε 

πλαίσιο ομοειδούς αντιμετώπισης ως προς τον χρόνο αποπληρωμής τους και στο περιθώριο 

επιτοκίου. Μέχρι τότε οι εταιρείες αποφάσισαν να μην κάνουν χρήση των εγκεκριμένων 

ορίων, factoring ή άλλων μορφών χρηματοδότησης. 

 

Το μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο υπόλοιπο των Ομολογιακών Δανείων (ύψους € 

139.161.198,00) κατά την 31/12/2011, που έχει συνάψει η Εταιρεία και οι εταιρείες του 

Ομίλου κατά την διάρκεια των επομένων χρήσεων θα εξοφληθούν ως κάτωθι: 

 

  Όμιλος  

31/12/2011 

Εταιρεία  

31/12/2011 

Χρήση 2012 55.827.799,50 24.000.000,00 

Χρήση 2013 7.927.799,50 5.500.000,00 

Χρήση 2014 38.977.799,50 34.750.000,00 

Χρήση 2015 6.227.799,50 0,00 

Χρήση 2016 8.500.000,00 0,00 

Χρήση 2017 21.700.000,00 0,00 

Σύνολα 139.161.198,00 64.250.000,00 

 

14.1  Καθαρός Δανεισμός 

 

  Όμιλος  

31/12/2011 

Όμιλος  

31/12/2010 

Εταιρεία  

31/12/2011 

Εταιρεία  

31/12/2010 

Σύνολο Δανεισμού 155.606.198,00 157.539.992,00 76.250.000,00 74.789.992,00 

Ταμειακά Διαθέσιμα & 

Ισοδύναμα -7.581.804,72 -10.894.502,66 -4.054.607,84 -5.749.111,29 

Καθαρός Δανεισμός 148.024.393,28 146.645.489,34 72.195.392,16 69.040.880,71 

 

 

 

 



“ΙΑΣΩ” ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝ/ΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ  

Page 91 of 109 

15.  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους 

κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. 

Δικαστικές, Διοικητικές και Διαιτητικές Διαδικασίες 

Οι σημαντικότερες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Ομίλου ΙΑΣΩ, περιγράφονται 

ακολούθως: 

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

από συμβάσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης.  

Κατά των εταιρειών του Ομίλου 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 τις εταιρείες του Ομίλου της Εταιρείας 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 οι 

εταιρείες του Ομίλου ικανοποιηθούν από το προϊόν εκκαθάρισης της εν λόγω ασφαλιστικής 

εταιρείας.  

  
Ομίλου 

31/12/2011 
Ομίλου 

31/12/2010 
Εταιρείας 

31/12/2011 
Εταιρείας 

31/12/2010 
Προμηθευτές 34.421.334,99 39.401.830,16 6.899.944,84 10.425.999,89 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2.825.159,22 3.197.263,05 1.593.441,78 1.831.535,78 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 2.883.754,83 2.613.821,62 1.649.884,87 1.994.987,54 
Πιστωτές διάφοροι 6.711.293,03 7.829.555,81 3.995.174,20 4.184.566,43 
Μεταβ. Λογ/μοί παθητικού 509.490,49 2.697.707,67 306.586,87 1.036.196,24 
Λοιπές υποχρεώσεις 214.779,23 156.454,65 118.397,21 109.677,41 
Σύνολο 47.565.811,79 55.896.632,96 14.563.429,77 19.582.963,29 
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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 

31/12/2011, δεν έχουν κοινοποιηθεί στις εταιρείες του Ομίλου αγωγές που δεν καλύπτονται 

από συμβάσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

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

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

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

την κάθε Εταιρεία ότι ενδέχεται να προκύψει. 

IIΙ Απαιτήσεις από εργατικές διαφορές 

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

εταιρίας και των εταιρειών του Ομίλου (εργατικές διαφορές κλπ.), η έκβαση των οποίων δεν 

αναμένεται ότι θα έχει ουσιώδη επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 

Ομίλου. Για την αιτία αυτή, η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για κάθε 

πιθανό κίνδυνο. 

 

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

εταιρειών του Ομίλου για αποζημιώσεις συνολικού αγωγικού αιτήματος ποσού περίπου € 

95,15 εκατ. και € 103,34 εκατ. αντίστοιχα, που εκκρεμοδικούν. Αν και η τελική έκβαση των 

υποθέσεων αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, η Εταιρεία και ο 

Όμιλος έχουν σχηματίσει μέχρι την 31/12/2011, σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονομικές 

Καταστάσεις ποσό περίπου € 2,15 εκατ. και € 2,41 εκατ. αντίστοιχα σε βάρος των Ιδίων 

Κεφαλαίων. 

 

16.  Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

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

19, έχει συνταχθεί αναλογιστική μελέτη από ανεξάρτητο αναλογιστή με ημερομηνία 

31/12/2011, με την μέθοδο επιλογής που αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 2.14.   

Από την εν λόγω μελέτη προέκυψαν σωρευτικά τα παρακάτω υπόλοιπα ανά εταιρεία: 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2011 31/12/2010 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 1.701.095,00 2.270.673,57 

ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ 989.015,00 1.420.035,30 

MEDSTEM SERVICES ΑΕ 6.773,00 11.905,40 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 50.129,00 42.798,86 

ΟΜΙΛΟΣ 2.747.012,00 3.745.413,13 
 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις εταιρείες του Ομίλου 

που απασχολούν προσωπικό έχουν ως εξής: 

 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Αναμενόμενη μέση ετήσια 

αύξηση αποδοχών (**) 0,00% 0,00% 

Μέση αναμενόμενη 

εναπομένουσα εργασιακή 

ζωή  προσωπικού 24,41-30,15 24,41 

 

(*)  Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, το επιτόκιο προεξόφλησης των καθορισμένων υποχρεώσεων 

μετά την έξοδο από την υπηρεσία θα πρέπει να προσδιορίζεται με αναφορά σε αποδόσεις της 

αγοράς, υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι 

μέσες τιμές των αποδόσεων των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου κατά τον Δεκέμβριο του 

2011, ήταν ιδιαίτερα υψηλές και συνεπώς μη κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιας 

φύσεως αποτίμηση. Βάσει των προαναφερόμενων λόγων, ως επιτόκιο προεξόφλησης 

καθορίστηκε το 4,70%. Το επιτόκιο αυτό θεωρείται συνεπές ως προς τις αρχές του ΔΛΠ 19, 

δηλαδή είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη 

διάρκεια σε σχέση με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο για 

μακροχρόνιες προβλέψεις.   

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

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

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

Κατά τη διοίκηση της εταιρείας, έχοντας λάβει υπόψη τις αρχές του ΔΛΠ 19 αλλά και την 

εγχώρια τρέχουσα οικονομική κατάσταση, η μακροπρόθεσμη αύξηση των αποδοχών των 

εργαζόμενων αναμένεται στο 0,0%.  

Οι παραδοχές αυτές αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση. 

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

αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα καθώς και οι μεταβολές στην παρούσα αξία της 

υποχρέωσης είναι: 
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Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

 
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 

1η Ιανουαρίου 3.745.413,13 5.062.763,98 2.270.673,57 3.211.100,82 

Δαπάνη τόκου  176.034,42 185.900,39 106.721,66 115.581,63 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 232.497,27 405.450,11 133.913,46 222.902,50 
Παροχές πληρωθείσες εντός του 

τρέχοντος έτους -644.798,89 -636.193,45 -157.954,44 -459.157,02 
Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά)  στην 

υποχρέωση -762.133,93 -1.272.507,90 -652.259,25 -819.754,36 
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 

31η Δεκεμβρίου 2.747.012,00 3.745.413,13 1.701.095,00 2.270.673,57 

 
 

17.  Άλλα έσοδα (κέρδη) 

 

  Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

- Έσοδα από μισθώματα 1.153.742,62 2.098.240,79 934.162,65 1.344.135,78 

- Επιχορηγήσεις 202.487,60 221.954,24 123.463,75 136.260,72 

- Παρεπόμενες υπηρεσίες 2.661.883,76 2.425.617,28 2.744.017,36 2.499.292,45 

- Λοιπά έσοδα πελατών και    

   Κέρδη πάγιων στοιχείων 8.478,87 90.977,42 960,61 36.081,88 

- Έσοδα από προβλέψεις προηγ.  

   Χρήσεων 
(1)

 1.354.830,12 955.207,11 1.349.574,58 395.797,81 

- Έσοδα προηγ.χρήσεων 193.390,88 433.942,36 126.636,92 34.334,91 

- Έσοδα από επανεκτίμηση 

ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Κέρδη από μεταβίβαση  

   ασώματων ακινητοποιήσεων 
(2)

 0,00 250.000,00 0,00 0,00 

- Λοιπά 34.048,82 75.483,33 36.831,07 42.123,32 

 Σύνολο 5.608.862,67 6.551.422,53 5.315.646,94 4.488.026,87 

 

(1)  Οι προβλέψεις προηγ. χρήσεων αφορούν κυρίως σε μακροπρόθεσμες προβλέψεις της 

μητρικής εταιρείας είτε για νέες εκκρεμοδικίες οι οποίες κοινοποιήθηκαν εντός της χρήσης 

είτε σε υφιστάμενες οι οποίες τελεσιδίκησαν με αποτέλεσμα την 31/12/2011 να παρουσιαστεί 

συνολικό έσοδο από τις αιτίες αυτές ύψους €1.349.574,58. 

(2)  Τα κέρδη από μεταβίβαση ασώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου ποσού 250.000€ στη 

χρήση 2010, αφορούν στο όφελος που προέκυψε από την παραχώρηση και εκμίσθωση 

καταστήματος, από την θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ». Η ωφέλεια αυτή δεν 

συνδέεται με μελλοντικές παροχές ή απαιτήσεις και αναγνωρίστηκε απ’ ευθείας ως έσοδο στα 

αποτελέσματα του Ομίλου.   
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Η εταιρεία και οι θυγατρικές της λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων τους, συμβάλλονται 

με τρίτους φορείς μέσω επαγγελματικών και λειτουργικών συμβάσεων και μισθώσεων για την 

διατήρηση καταστημάτων, εστιατορίων κλπ. 

Εντός της χρήσης 2011 δεν υπήρξε αξιόλογη μεταβολή ή γεγονότα που να επηρεάσουν 

σημαντικά την πορεία των εσόδων της. 

 

18.  Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό  

 

 Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

- Χρεωστικοί τόκοι 1.000.284,67 191.104,81 752.277,19 134.739,54 

- Τόκοι εκχώρησης χρημ/κών 

απαιτήσεων (factoring) 98.069,20  0,00  

- Τόκοι ομολογιακού δανείου 4.914.970,03 2.402.983,21 1.373.170,06 939.897,40 

- Ζημιές από υποτίμηση 

χρεογράφων  165.141,64 119.870,87 165.141,64 119.870,87 

- Χαρτόσημο & ΟΓΑ δανείων 33.840,00 0,00 33.840,00 0,00 

- Λοιπά 65.658,45 65.826,17 48.142,72 2.184,71 

Σύνολο  6.277.963,99 2.779.785,06 2.372.571,61 1.196.692,52 

Χρηματοοικονομικά έσοδα         

- Πιστωτικοί τόκοι 269.591,86 351.247,38 72.029,36 69.088,42 

- Κέρδη από αποτίμηση στην 

εύλογη αξία 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Μερίσματα  -11,55 99.913,14 110.605,00 1.089.970,74 

- Έσοδα ομολογιών ελληνικών 

δανείων 12.240,15  12.240,15  

- Έσοδα από πώληση χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο  281.820,46 451.160,52 194.874,51 1.159.059,16 

 

Στα ενοποιημένα αποτελέσματα δεν έχουν συμπεριληφθεί τα μερίσματα που έχει εισπράξει η 

μητρική εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης από τις θυγατρικές της εταιρείες. Για την 

εξεταζόμενη χρήση, τα μερίσματα αυτά ανέρχονται σε ποσό €110.660,00 και αφορούν στην 

κατά 100% (άμεσα και έμμεσα) θυγατρική της ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. Επίσης, 

δεν έχουν συμπεριληφθεί κέρδη από την πώληση μετοχών της «ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 

Α.Ε.» που είχε στην κατοχή της η θυγατρική εταιρεία «MEDSTEM SERVICES Α.Ε.» προς τη 

μητρική εταιρεία. 

 

19.  Φόρος εισοδήματος 

 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος (καταβλητέος) προκύπτει μετά την αφαίρεση από το λογιστικό 

αποτέλεσμα των μη εκπιπτόμενων δαπανών, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις και 
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δαπάνες μη αναγνωριζόμενες από τη φορολογική νομοθεσία. 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 των εταιρειών του Ομίλου 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 ήταν 

24% για το 2010 ενώ μετά την εφαρμογή του φορολογικού Νόμου 3943/2011 ο συντελεστής 

φόρου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 20% από το 2011 και εφεξής. 

 

  Ομίλου 

31/12/2011 

Ομίλου 

31/12/2010 

Εταιρείας 

31/12/2011 

Εταιρείας 

31/12/2010 

Δ.Λ.Π. Φόρος εισοδ. (20% & 24%) 3.773.454,97 4.792.390,09 2.341.755,31 3.505.917,58 

Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010 0,00 2.875.757,08 0,00 2.798.627,43 

Σύνολο φόρου (ΔΛΠ) 3.773.454,97 7.668.147,17 2.341.755,31 6.304.545,01 

Προσαρμογή αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων / 

υποχρεώσεων στην χρήση 

συμψηφισμού -1.053.042,60 -291.224,35 0,00 -291.224,35 

Λοιποί φόροι τέλη -252.531,43 -171.843,64 -78.667,90 -78.667,90 

Αναβαλλόμενη Απαιτ/Υποχρ. από 

αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία -16.332,36 3.446.405,49 0,00 2.552.708,74 

Αναβαλλόμενος-φόρος  

Υποχρέωση/Απαίτηση -1.134.117,26 -4.170.551,56 -1.046.668,70 -2.131.980,31 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 -220.799,99 0,00 -220.799,99 

Προβλέψεις διαφορών φορολογικού 

ελέγχου 0,00 -274.632,41 0,00 -273.438,69 

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος 1.317.431,32 5.985.500,71 1.216.418,71 5.861.142,51 

 

Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 31/12/2011, οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες. 

Το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου προσάρμοσε τις φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις έτσι ώστε την 31/12/2011 να αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια την καθαρή θέση 

της Εταιρείας και του Ομίλου.  Για το λόγο αυτό, την 31/12/2011, διαγράφηκε μέρος από τις 

αναβαλλόμενες  φορολογικές απαιτήσεις του Ομίλου, ύψους € 1.053.042,60 που είχαν 

δημιουργηθεί στη χρήση 2006, λόγω της απώλειας του δικαιώματος φορολογικού 

συμψηφισμού.  
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Τρέχων 

Δ.Λ.Π. φόρος 

Ε.Τ.ΑΚ. - 

Φ.Α.Π. 

Προσαρμογή αναβ. 

Απαιτησ. στη 

χρήση 

συμψηφισμού 

Αναβαλλόμενη 

Απαιτ/Υποχρ. 

από 

αναπροσαρμογή 

στην εύλογη αξία 

Αναβαλλόμενη 

Απαιτ/Υποχρ. 

Πραγματική 

φορολογική 

επιβάρυνση 

Ανέλεγκτες 

φορολογικά 

χρήσεις 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 2.341.755,31 -78.667,90 0,00 0,00 -1.046.668,70 1.216.418,71 2009-2011 

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. 793.098,26 -62.360,73 -1.030.333,83 0,00 299.596,30 0,00 2008-2011 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 89.597,35 0,00 0,00 0,00 10.421,52 100.018,87 2011 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 468.327,69 -30.815,01 -22.708,77 0,00 -414.803,91 0,00 2007-2011 

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 65.104,38 -67.687,17 0,00 0,00 3.576,53 993,74 2007-2011 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝ. Α.Ε. 15.181,09 -13.000,62 0,00 0,00 -2.180,47 0,00 2007-2011 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ.ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007-2011 

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ Α.Ε. 4.399,93 0,00 0,00 0,00 -4.399,93 0,00 2007-2011 

HOCO Α.Ε. -4.009,04 0,00 0,00 -16.332,36 20.341,40 0,00   

 

Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

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

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

προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 

2011. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος, έχουν σχηματίσει πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου για τις 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, το σωρευτικό υπόλοιπο της οποίας έχει, την 31/12/2011, ως 

εξής: 

ΧΡΗΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2009 350.355,54 350.355,54 

2010 281.828,28 273.438,69 

2011 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 632.183,82 623.794,23 

 

20.  Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή της Εταιρείας και του Ομίλου, υπολογίζονται διαιρώντας το 

κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των 

κοινών μετοχών της χρήσης, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από 

την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).  

 
Ομίλου Εταιρείας 

  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 

(από τις συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις) -227.636,23 -36.666,13 8.403.849,10 6.168.238,10 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών (ΔΛΠ33) 53.155.053 53.155.053 53.155.053 53.155.053 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,0043 -0,0007 0,1581 0,1613 
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Με βάση τις διερμηνείες του Δ.Λ.Π. 33, ο σταθμισμένος αριθμός μετοχών την 31/12/2011 και 

την 31/12/2010 για την Εταιρεία και τον Όμιλο, ανέρχεται σε 53.155.053 μετοχές.  

 

 

21.  Μερίσματα ανά μετοχή 

 

Με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., το μέρισμα εμφανίζεται στην καθαρή θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2010.  

Με την έγκρισή της καταβολής του από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση των μετόχων, 

μεταφέρεται από την καθαρή θέση στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

Για τη χρήση, όμως του 2010, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε το Α’ 

υποχρεωτικό μέρισμα ποσού €3.029.838,02 να μεταφερθεί σε ειδικό λογαριασμό 

αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση (βλέπε και σημείωση 28), με αποτέλεσμα να συνεχίζει να 

εμφανίζεται κατά την 31/12/2011 στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.   

Για τη χρήση του 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την μεταφορά του υποχρεωτικού μερίσματος ποσού 

€ 2.976.682,97 ήτοι € 0,0560 ανά μετοχή, σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς 

κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό η εταιρεία θα το κεφαλαιοποιήσει εντός τετραετίας 

από το σχηματισμό του με έκδοση νέων μετοχών που θα παραδώσει δωρεάν στους μετόχους 

της. 

 

22.  Εγγυήσεις 

 

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με δοσμένες εγγυήσεις σε τράπεζες υπέρ 

θυγατρικών της και άλλα θέματα που ανακύπτουν από τη δραστηριότητά του.  

Η μητρική εταιρεία, την 31/12/2011, έχει δώσει εγγυήσεις σε τράπεζες ύψους € 99,70 εκατ. 

υπέρ των θυγατρικών και συγγενών της εταιρειών οι οποίες αναλύονται ανά εταιρεία ως εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. Θυγατρική 44.000.000,00 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Θυγατρική 52.000.000,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. Συγγενής 3.700.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   99.700.000,00 
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23.  Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένο και διαιρείται σε πενήντα τρία 

εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες και πενήντα τρεις (53.155.053) κοινές 

ονομαστικές μετοχές αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών (0,44 €). Όλες οι μετοχές είναι 

εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

(κατηγορία «Μεσαίας-Μικρής Κεφαλαιοποίησης»). 

Με την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας 

ΙΑΣΩ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 27/6/2011, αποφασίστηκε, η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών ύψους μέχρι ποσοστού 15% επί του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι € 3.508.233,52) και έκδοση 7.973.258 νέων 

κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,44 εκάστη, με τιμή 

διάθεσης €1,25 η κάθε μία, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι €9.966.572,50 και 

με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 150 νέες κοινές ονομαστικές 

μετά ψήφου μετοχές για κάθε 1.000 παλαιές κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. 

Το Δ.Σ. της εταιρείας την 27/10/2011 λαμβάνοντας υπ' όψιν της συνθήκες της 

χρηματιστηριακής αγοράς, αποφάσισε να μη παρατείνει την προθεσμία καταβολής της 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ 

ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

      

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15 

      

Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου  0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 

Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μείωση μετοχικού Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός 

μετοχών βάσει του ΔΛΠ 33 53.155.053 

 

0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ 

ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

      

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15 

      

Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου  0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μείωση μετοχικού Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός 

μετοχών βάσει του ΔΛΠ 33 53.155.053 

 

0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15 
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Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920, και ως εκ τούτου η Αύξηση 

ματαιώθηκε. 

 

24.  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εγγυήσεις  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Δ.Ε.Η. 115.665,00 265,00 79.360,00 160,00 

Ο.Τ.Ε. 2.435,20 2.435,20 269,99 269,99 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 5.711,20 0,00 5.711,20 0,00 

ΕΥΔΑΠ 6.090,63 6.090,63 5.491,00 5.491,00 

ΑΕΡΙΩΝ 7.506,38 13.217,58 7.479,97 13.191,17 

ΚΤΙΡΙΩΝ 16.495,05 20.145,08 0,00 0,00 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 11.948,71 17.251,71 2.852,00 7.142,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 704.351,06 748.581,40 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 870.203,23 807.986,60 101.164,16 26.254,16 

 

 

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

λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου και επιστρέφονται με 

τη λήξη των συμβάσεων που τις καθορίζουν. 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν έξοδα επομένων χρήσεων που σχετίζονται με 

τη λειτουργία της θυγατρικής εταιρείας φύλαξης βλαστοκυττάρων “MEDSTEM SERVICES 

Α.Ε.” και λογιστικοποιούνται ως έξοδα εντός της περιόδου που προσφέρονται και οι 

αντίστοιχες υπηρεσίες φύλαξης. 

 

25.  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΩΝ 71.679,76 63.369,76 42.105,85 42.105,85 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΣΟΔΑ 

ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 6.581.280,32 6.445.003,70 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.652.960,08 6.508.373,46 42.105,85 42.105,85 

 

Η θυγατρική εταιρεία «MEDSTEM SERVICES Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο 

της φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος των νεογνών, προεισπράττει τα έσοδα των 

επόμενων ετών δημιουργώντας αντίστοιχες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μέχρι τη λήξη των 
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εικοσαετών συμφωνηθέντων συμβάσεων.  Τα μακροπρόθεσμα αυτά έσοδα της φύλαξης 

λογίζονται κάθε φορά εντός της περιόδου της οποίας προσφέρονται και οι αντίστοιχες 

υπηρεσίες. 

 

26.  Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις, περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις για εκκρεμοδικίες 

(βλέπε σημείωση 15 Οικ. Καταστάσεων) και προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 

με σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση φορολογικού 

ελέγχου. (βλέπε σημείωση 19 Οικ. Καταστάσεων). 

Στην παρούσα χρήση, ορισμένες εκ των δικαστικών υποθέσεων τελεσιδίκησαν  είτε θετικά για 

τις εταιρείες του Ομίλου με αποτέλεσμα την αντιστροφή των προβλέψεων για τις υποθέσεις 

αυτές είτε υπερ των εναγόντων αλλά σε κάθε περίπτωση καλύπτονταν απο τις σχηματισμένες 

προβλέψεις για την αιτία αυτή με αποτέλεσμα να μην επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα και τα 

Ίδια Κεφάλαια της χρήσης. 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις αφορούν σε δεδουλευμένες αμοιβές γιατρών 

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

Ασφαλιστικά Ταμεία.  

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες 2.411.404,57 5.825.744,01 2.146.941,33 5.574.780,77 

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού 

ελέγχου 632.183,82 632.183,82 623.794,23 623.794,23 

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 1.288.581,69 1.220.037,93 350.473,19 224.852,76 

ΣΥΝΟΛΟ 4.332.170,08 7.677.965,76 3.121.208,75 6.423.427,76 

 

 

27.  Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Λοιπά έξοδα πελατών - Προσαυξήσεις 30.649,04 422.170,77 9.984,78 163.996,98 

Ζημίες Πάγιων Στοιχείων 29.047,89 165.446,50 16.138,16 161.377,83 

Φόροι-Τέλη παρελθουσών χρήσεων 353.221,45 0,00 5.438,38 0,00 

Περικοπές και λοιπά έξοδα 

ασφαλιστικών ταμείων 508.979,81 849.154,77 0,00 10.395,62 

Λοιπά έξοδα παρελθουσών χρήσεων 115.474,22 0,00 115.474,22 0,00 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 13.500,00 1.221.674,22 0,00 1.221.674,22 

ΣΥΝΟΛΟ 1.050.872,41 2.658.446,26 147.035,54 1.557.444,65 
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Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, που εμφανίζονται παραπάνω, αφορούν δικαστικές 

απαιτήσεις ασθενών και κληρονόμων τους καθώς και λοιπές δικαστικές απαιτήσεις τρίτων 

(βλέπε και σημείωση 15). 

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

Φ.Π.Α. κοινών εισροών της εκκαθάρισης της προηγούμενης χρήσεως μεταξύ των 

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

Φ.Π.Α. δεν επιτρέπεται να συμψηφιστεί. 

 

28.  Αποθεματικά εύλογης αξίας – Λοιπά αποθεματικά 

 

  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Οικόπεδα 43.168.739,20 43.168.739,20 18.407.458,79 18.407.458,79 

Κτίρια 36.359.070,10 36.373.376,21 32.645.642,71 32.645.642,71 

Σύνολο αποθεματικών 

εύλογης αξίας 79.527.809,30 79.542.115,41 51.053.101,50 51.053.101,50 

Τακτικό αποθεματικό 9.174.746,82 9.167.468,63 8.583.800,33 8.583.800,33 

Ειδικά αποθεματικά 3.029.838,02 0,00 3.029.838,02 0,00 

Σύνολο λοιπών 

αποθεματικών 12.204.584,84 9.167.468,63 11.613.638,35 8.583.800,33 

 

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

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

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση με εκτιμώμενο μελλοντικό συντελεστή 20% λόγω της 

μακροπρόθεσμης ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων της, μειώνοντας απευθείας τα Ίδια 

Κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Η αναβαλλόμενη αυτή υποχρέωση της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου έχει 

υπολογιστεί με συντελεστή 20% ο οποίος ισχύει από 01/01/2011 και μετά. 

Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται: 

α) το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου 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. 

β) το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί μετά την απόφαση της μετ' αναβολή Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε 

την 29/6/2011 και αποφασίστηκε όπως το προτεινόμενο προς διανομή μέρισμα 0,057 ευρώ 
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ανά μετοχή της χρήσης 2010, συνολικού ύψους 3.029.838,02 ευρώ να μεταφερθεί στα βιβλία 

της εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό 

αυτό η Εταιρεία θα το κεφαλαιοποιήσει εντός τετραετίας από το σχηματισμό του με έκδοση 

νέων μετοχών που θα παραδώσει δωρεάν στους δικαιούχους κατά την κεφαλαιοποίηση 

μετόχους. 

 

29. Δάνεια και Απαιτήσεις 

Την 18/07/2011, η συγγενής εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.» προχώρησε στην έκδοση κοινού 

ομολογιακού δανείου με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) κοινών 

ονομαστικών Ομολογιών ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) η καθεμία, συνολικού ύψους 

4.500.000,00 €, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ταμειακών αναγκών της Εκδότριας. Η 

διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου είναι πέντε έτη από την υπογραφή της σύμβασης και η 

τελική αποπληρωμή του ποσού του Ομολογιακού Δανείου κατά το κεφάλαιο θα γίνει στη λήξη 

της διάρκειας περιόδου του δανείου το 2016.  Το ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε κατά 10% 

από την ΙΑΣΩ Α.Ε. και κατά 90% από την HOCO A.E. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο, 

επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Οι τόκοι 

υπολογίζονται με το προαναφερθέν πραγματικό επιτόκιο και πιστώνονται στα αποτελέσματα 

ως χρηματοοικονομικό έσοδο. 

 

30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 

31/12/2011. 

 

1. Οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ προχώρησαν από 01/01/2012 σε σύναψη σύμβασης με 

το νέο φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Εθνικό Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) ο οποίος 

αποτελεί πλέον έναν νέο θεσμό στην Ελληνική κοινωνία και ίσως την μεγαλύτερη 

μεταρύθμιση στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Στον Οργανισμό αυτό, μέχρι σήμερα, 

έχουν ήδη ενταχθεί τα 4 βασικότερα Ασφαλιστικά Ταμεία (Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΓΑ και 

ΟΑΕΕ) τα οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ασφαλισμένων και 

όπως έχει ανακοινωθεί σταδιακά, εντός του 2012 θα ενταχθούν και τα υπόλοιπα, με 

ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις. 
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Πέραν του ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα, μεταγενέστερα της 31
ης

 Δεκεμβρίου, γεγονότα που 

να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

 

Μαρούσι, 23/03/2012 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

Α.ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. 

ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ι. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Δ.Τ.  Κ 030874 Α.Δ.Τ. Ν 317661 Α.Δ.Τ. ΑΑ 019554 Α.Δ.Τ.  ΑΙ 619215 

Α.Δ.Τ.  ΑΙ 516314 (ΑΡ.ΑΔ.  

  Α ΤΑΞΗΣ 21966) 



“ΙΑΣΩ” ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝ/ΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ  

Page 105 of 109 

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1
η
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

η
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 
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ΣΤ.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005 

 

Ο παρακάτω πίνακας ενσωματώνει τις πληροφορίες του  άρθρου 10 του Ν.3401/2005 τις 

οποίες η εταιρία δημοσίευσε και κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια του έτους 

2011. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

30/06/2011 Αποφάσεις της Μετ΄ αναβολή Τακτικής  Γ.Σ της 29/06/2011  
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Ανακοινώσεις προς Χ.Α. και Ε.Κ./2011 

28/6/2011 Αποφάσεις της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γ.Σ της 27/06/2011 "" 

15/06/2011 Πρόσκληση σε Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ της 27/06/2011 "" 

10/06/2011 Αποφάσεις της Μετ΄ αναβολή Α΄ Επαναληπτικής Γ.Σ 10/06/2011 "" 

03/06/2011 Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 03/06/2011 "" 

20/05/2011 
Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού (προτεινόμενο στην Τακτική Γ.Σ 

03/06/2011 

www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Ανακοινώσεις προς Χ.Α. και Ε.Κ./2011 

20/05/2011  Ανακοίνωση – Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού "" 

20/05/2011 Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γ.Σ 03/06/2011 "" 

13/05/2011 Αποφάσεις της Α΄ Επαναληπτικής  Γενικής Συνέλευσης της 13/05/2011 "" 

12/05/2011 Πρόσκληση Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης 03/06/2011 "" 

29/04/2011 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/04/2011 "" 

29/04/2011 Σχέδιο Καταστατικού "" 

29/04/2011 Ανακοίνωση – Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού "" 

29/04/2011 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/04/2011 "" 

06/04/2011 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29/04/2011 "" 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

30/11/2011 Δελτίο  Τύπου – Βελτίωση των αποτελεσμάτων του Γ΄ Τριμήνου 
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Ανακοινώσεις προς Χ.Α. και Ε.Κ./2011 

30/11/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30/09/2011 

www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Οικονομικές Καταστάσεις/Ομίλου - 

Εταιρείας "" 

30/11/2011 Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρίας και Ομίλου Εννεαμήνου 2011 "" 

29/11/2011 Ανακοίνωση – Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων Εννεαμήνου 2011 
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Ανακοινώσεις προς Χ.Α. και Ε.Κ./2011 

28/07/2011 Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2011 "" 

28/07/2011 Εξαμηνίαια Οικονομική  Έκθεση Περιόδου 01/01/2011-30/06/2011 

www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Οικονομικές Καταστάσεις/Ομίλου - 

Εταιρείας 

28/07/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30/06/2011 "" 

27/07/2011 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α΄ Εξαμήνου 2011 
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Ανακοινώσεις προς Χ.Α. και Ε.Κ./2011 

03/06/2011 Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου "" 

30/05/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31/03/2011 

www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Οικονομικές Καταστάσεις/Ομίλου - 

Εταιρείας 
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30/05/2011 Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου  Τριμήνου 2011 "" 

31/03/2011 Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα Οικονομικής Χρήσης 2010 
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Ανακοινώσεις προς Χ.Α. και Ε.Κ./2011 

29/03/2011 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 2010 "" 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

29/03/2011 Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2011 
www.iaso.gr/Επενδυτικές 

Σχέσεις/Ημερολόγιο Μετόχων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

05/12/2011 Γνωστοποίηση – Παραίτηση Μέλους Δ.Σ 
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Ανακοινώσεις προς Χ.Α. και Ε.Κ./2011 

03/11/2011 Ανακοίνωση περί της Αύξησης Μ.Κ "" 

27/10/2011 Ανακοίνωση περί της Αύξησης Μ.Κ "" 

04/10/2011 Ανακοίνωση – Σχετικά με σχολιασμό δημοσιευμάτων του τύπου "" 

29/04/2011 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών "" 

08/03/2011 Ανακοίνωση "" 

02/02/2011 
Δελτίο Τύπου – Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του ΜΚ του «ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 
"" 

24/01/2011 Ανακοίνωση – Απάντηση ΙΑΣΩ για το «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» 
 

"" 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

02/06/2011 Απολογισμός & Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Ετήσια Δελτία 

12/05/2011 Παρουσιάσει του ΙΑΣΩ στους Θεσμικούς Αναλυτές 
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Ανακοινώσεις προς Χ.Α. και Ε.Κ./2011 

10/05/2011 Ανακοίνωση - Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών 
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Ανακοινώσεις προς Χ.Α. και Ε.Κ./2011 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

30/12/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 

www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Ανακοινώσεις προς Χ.Α. και 

Ε.Κ./2011"" 

29/12/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

29/12/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

29/12/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

29/12/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

28/12/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

20/12/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

01/12/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

24/11/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

11/11/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

11/11/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

11/11/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

11/11/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

11/11/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

11/11/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

29/09/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

19/9/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

07/09/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

31/08/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

31/08/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

31/08/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

31/08/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

31/08/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

31/08/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

29/08/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

28/07/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

01/06/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

31/05/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

20/05/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

19/05/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

05/05/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

02/05/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

28/04/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

18/04/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

18/04/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

15/04/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

13/04/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

17/01/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 

03/01/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 "" 
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 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, οι οικονομικές 

καταστάσεις των εταιρειών που ενοποιούνται, οι εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών καθώς και οι Εκθέσεις Διαχείρισης των Διοικητικών 

Συμβουλίων όλων των εταιρειών που ενοποιούνται, για τη χρήση που έληξε την 

31η Δεκεμβρίου 2011, έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας 

www.iaso.gr  

 

http://www.iaso.gr/
http://www.iaso.gr/

