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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου 

από 1
η
 Ιανουαρίου 2015 έως 30

η
 Ιουνίου 2015 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και τις επ' αυτού εκτελεστικές 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1
η
 Ιανουαρίου 2015 έως 30

η
 

Ιουνίου 2015, είναι αυτή που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
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ης

 Αυγούστου 

2015 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. ηλεκτρονική 

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

χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και 

δημοσίευσής της.  

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

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 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. Εμμανουήλ Δουλγεράκης του Φωτίου, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού 

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

σημερινή του (28/08/2015) συνεδρίαση 

 

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

γνωρίζουμε: 

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

την περίοδο 1/1/2015 – 30/6/2015, 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 

της περιόδου της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. 

II. Η εξαμηνιαία 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, 28 Αυγούστου 2015 

 

Οι βεβαιούντες, 

 

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

   

   

   

   

   

   

Γεώργιος Ι. Σταματίου Παρασκευάς Π. Πετρόπουλος Εμμανουήλ Φ. Δουλγεράκης  

Α.Δ.Τ. Κ 030874 Α.Δ.Τ. Ν 317661 Α.Δ.Τ. ΑΒ 510911 
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Β.         ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ 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 την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 30η Ιουνίου 2015 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την περίοδο 1/1-30/6/2015. Η Έκθεση 

συντάχθηκε βάσει των προβλέψεων του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007 και τις επ’ αυτού 

εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Στην παρούσα έκθεση όλες οι επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με 

βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο, απεικονίζουν με τρόπο αληθή, όλες τις σχετικές και 

αναγκαίες κατά το νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και 

εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου ΙΑΣΩ κατά 

την περίοδο 1/1-30/6/2015. 

 

Δεδομένου του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η 

παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα 

της Εταιρείας και των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων, και με αναφορά στα επιμέρους 

(μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί 

σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. 

 

I) Εξέλιξη και επιδόσεις Α’ Εξαμήνου 2015 

Η Διοίκηση του Ομίλου, σταθμίζοντας περαιτέρω τις οικονομικές συνθήκες της χώρας αλλά και 

τις διεθνείς οι οποίες προφανώς επηρεάζουν άμεσα και τον χώρο της υγείας, συνθήκες που 

συνεχίζουν να παρουσιάζουν σχετική αστάθεια, έθεσε για το 2015 ως κύριο στόχο την διατήρηση 

και την επαύξηση του αριθμού των πελατών και των περιστατικών υγείας σε όλους τους τομείς 

στους οποίους δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Ομίλου. Επίσης αποφάσισε την συνέχιση της 

συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και κατά δεύτερον την προσαρμογή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στο νέο περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται από τις διάφορες νομοθετικές και άλλες 

ρυθμίσεις των συναρμόδιων υπουργείων και την διοίκηση του οργανισμού. Η απόφαση αυτή 

ελήφθει ενόψει: α) των υποσχέσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ότι έως 

30/9/2015 θα συναφθεί νέα σύμβαση συνεργασίας με τους παρόχους η οποία θα εξαιρεί 

υπηρεσίες απο το rebate & claw back π.χ. ακτινοθεραπείες και νοσηλείες σε Μ.Ε.Θ. και 

Μ.Ε.Ν.Ν., β) ων αποφάσεων που εκκρεμούν στην δικαιοσύνη και γ) της αύξησης του 

προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την επικείμενη αύξηση των εισφορών ειδικά για τις 

υπηρεσίες υγείας. 

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την πιστή εφαρμογή των σχεδίων της Διοίκησης για διαρκή 

βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και την ορθολογικότερη διαχείριση 

των λειτουργικών δαπανών, είχαν ως αποτέλεσμα να περιορισθούν σημαντικά οι επιπτώσεις της 

κρίσης και να αποφευχθεί κάθε πιθανή μείωση των ασθενών και του κύκλου εργασιών. Κατά την 

περίοδο του Α’ Εξαμήνου του 2015 υπάρχει σχετική αύξηση των εισαγωγών των ασθενών, 

έναντι των αντιστοίχων του 2014 και διατήρηση του κύκλου εργασιών πριν από τις όποιες 

περικοπές λόγω εφαρμογής μηχανισμών περικοπής rebate και claw back. 

Η ψήφιση του Νόμου 4172/23.7.2013, με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν και επιβλήθηκαν οι εν 

λόγω περικοπές (rebate και claw back) επί των υποβληθέντων λογαριασμών των Ιδιωτικών 

Κλινικών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 01/01/2013 δεν έχουν γίνει 

αποδεκτές από την πλευρά των παρόχων. Τόσο συλλογικά όσο και ατομικά, όλοι οι πάροχοι 

έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά οιασδήποτε απόφασης εφαρμογής αλλά ταυτόχρονα έχουν 
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αποδεχθεί να επιβαρυνθούν αρχικά στις υποβολές του έτους 2013, τον λογιστικό-οικονομικό και 

ιατρικό έλεγχο και αναμένουν να λάβουν τα πορίσματα των διαιτησιών επί των ελέγχων αυτών. 

Μετά την ολοκλήρωση των διαιτησιών, θα καταδειχθεί ότι αν αφαιρεθούν οι δαπάνες εκείνες 

που χρεώθηκαν από ορισμένους παρόχους καθ’ υπέρβαση των όρων της σύμβασης με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή για διάφορους άλλους λόγους που δεν αποδέχεται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τότε το ποσό 

υπέρβασης του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι μικρό. Αν μάλιστα ο έλεγχος αυτός 

ολοκληρωθεί σε όλες τις κατηγορίες παρόχων ιδωτικού και δημόσιου τομέα τότε η υπέρβαση του 

προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα είναι ακόμα μικρότερη. Αν επίσης γίνει και νέα 

ανακατανομή των πόρων και αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τότε για όλους 

τους παραπάνω λόγους οι ανάγκες για περικοπές θα είναι πολύ μικρές ιδίως για όσους από τους 

παρόχους ακολούθησαν συνεπή πολιτική τιμολόγησης στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι ανάγκες για περικοπές θα γίνουν πολύ μικρότερες, αν επιβληθούν και όποια 

πρόστιμα πρέπει να επιβληθούν στους παραβάτες, πρόστιμα που θα πρέπει να επαυξάνουν τους 

αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού από τους οποίους προέρχονται. Επακόλουθο των 

ελέγχων αυτών που έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα και δεν πρέπει να παραταθούν 

περαιτέρω, θα είναι σε πρώτη φάση η μείωση των προβλέψεων που έγιναν στο 2013 μέσω της 

πίεσης που προήλθε από τις αποφάσεις rebate και claw back. Αποφάσεις που είτε γιατί έχουν 

ενημερωτικό χαρακτήρα, είτε γιατί παρουσιάζουν λάθη καταλογισμού πρέπει να επαναεκδοθούν. 

Πρέπει ιδίως να επανεκδοθούν γιατί σύμφωνα με τη γραπτή δέσμευση του πρώην Υπουργού 

Υγείας (κ. Γεωργιάδη) θα διορθωθούν μετά τους ελέγχους των ιδιωτικών εταιρειών και βάσει του 

σημείου Δ του πλαισίου συμφωνίας «Εάν μετά την ολοκλήρωση του τελικού ελέγχου και την 

τυχόν αναθεώρηση των συγκεκριμένων κωδικών του προϋπολογισμού προκύψει θετικό 

αποτέλεσμα μέσα στα όρια του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το ποσό αυτό θα επιστραφεί 

στους παρόχους». 

Οι έλεγχοι μάλιστα αυτοί που πραγματοποιούν ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες με επιβάρυνση των 

παρόχων θα έχουν ουσιαστικότερα αποτελέσματα αν συνοδευτούν από ελέγχους σε πραγματικό 

χρόνο, έλεγχοι που έχουν εξαγγελθεί και μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί παρότι αποτελούν 

εξαγγελίες του Υπουργείου Υγείας.   

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών (για το έτος 2013) θα καθορίσουν σημαντικά τα ποσά του 

προϋπολογισμού που θα έχει εξατομικευμένα κάθε πάροχος-ιδιωτική κλινική στο 2014 και για 

τούτο αναμένεται να εκδοθεί σχετική Υπουργική απόφαση μέχρι και το πέρας των ελέγχων και 

των διαιτησιών που θα ακολουθήσουν. Εκτός από το ποσοστό του rebate που θα εφαρμόζεται 

μέχρι και την 31/12/2015, αν υπάρχει υπέρβαση στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η 

περικοπή με εφαρμογή μηχανισμού claw back θα γίνεται μόνο στους παρόχους που υπερβαίνουν 

το κλειστό-καθορισμένο ποσό προϋπολογισμού. Η εκτίμηση περικοπών για το 2014 και το 2015 

δεν είναι δυνατή και ασφαλής παρά μέχρι του ποσού που αφορά το  rebate, ήτοι ποσοστό που 

υπολείπεται του 5%. 

Οι Διοικήσεις της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου αναμένουν: α) τις οριστικές 

αποφάσεις των Δικαστηρίων αφού έχουν ανακοινώσει και γνωστοποιήσει τη μη διάθεση 

αποδοχής άδικων, αιφνίδιων και αναδρομικού χαρακτήρα περικοπών όπως αυτές των 

μηχανισμών rebate και claw back, β) το αποτέλεσμα των διαιτησιών επί των πορισμάτων του 

ελέγχου των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών, γ) την εφαρμογή των ελέγχων σε πραγματικό 

χρόνο και δ) την υλοποίηση των άλλων δεσμεύσων των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

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

στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν μας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι εταιρείες του ομίλου ΙΑΣΩ προέβησαν 

σε τεκμηριωμένες εκτιμήσεις και ενέγραψαν για το πρώτο εξάμηνο ανάλογες μειώσεις των 

εσόδων τους ύψους € 3,51 εκατ. και € 6,30 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα. 

 

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου  

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (μετά από rebate & claw back) για την περίοδο 1/1-

30/6/2015 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη του 2014 και ανήλθε σε € 61,20 εκατ. 

έναντι € 64,38 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
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και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου (μετά από rebate & claw back)  διαμορφώθηκαν σε € 

13,08 εκατ. καταγράφοντας μείωση € 2,07 εκατ. (13,65%).  

Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου (μετά από rebate & claw back) μειώθηκαν κατά € 1,93 

εκατ. σε σχέση με την περίοδο 1/1-30/6/2014 και ανήλθαν σε € 4,33 εκατ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται κάποιοι από τους κυριότερους οικονομικούς δείκτες 

του Ομίλου: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 6μηνο/2015 6μηνο/2014 

Περιθώριο EBITDA 21,37% 23,52% 

Περιθώριο EBIT  12,66% 15,03% 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 0,28 0,30 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 0,38 0,42 

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 0,59 0,65 

 

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

διαθέσιμα του Ομίλου, τα οποία την 30/6/2015 και την 30/6/2014 ανέρχονταν σε € 9,22 εκατ. και € 8,68 εκατ. 

αντίστοιχα.  

 

Πιο συγκεκριμένα ανά εταιρεία παρατηρούνται τα εξής: 

 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 

Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) για την περίοδο 1/1-30/6/2015 ανήλθε σε 

€34,20 εκατ. έναντι €33,34 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση της 

τάξης του 2,58%  

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) μετά από rebate & claw back, αυξήθηκαν οριακά σε σχέση με την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν σε €10,49 εκατ. έναντι € 10,29 εκατ. το 2014. Το 

περιθώριο EBITDA παρέμεινε σταθερό και διαμορφώθηκε σε 30,66% για το 2015 έναντι 

30,85% του 2014. 

Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων (μετά από rebate & claw back), ποσού € 6,68 εκατ. 

έναντι κερδών € 7,06 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

Τα κέρδη μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back) διαμορφώθηκαν σε €7,54 εκατ. 

έναντι € 5,20 το 2014, αύξηση που οφείλεται στην αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης εντός του Α’ Εξαμήνου του 2015. 

 

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

 

ΙΑΣΩ ΑΕ  6μηνο/2015 6μηνο/2014 

Περιθώριο EBITDA 30,66% 30,85% 

Περιθώριο EBIT  23,61% 23,69% 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 0,60 0,61 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 1,52 1,56 

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 2,33 2,39 

 

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

διαθέσιμα της Εταιρείας, τα οποία την 30/6/2015 και την 30/6/2014 ανέρχονταν σε € 3,76 εκατ. και €3,21 εκατ. 

αντίστοιχα 
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ΙΑΣΩ General A.E. 

Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) της θυγατρικής εταιρείας ΙΑΣΩ General 

Α.Ε., για την περίοδο 1/1-30/6/2015 ανήλθε σε € 17,74 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση της 

τάξεως του 1,93%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2014. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) (μετά από rebate & claw back) αυξήθηκαν κατά € 0,73 εκατ. και από € 1,57 εκατ. 

έφτασαν τα  € 2,30 εκατ.  

Τα κέρδη προ φόρων (μετά από rebate & claw back) της εταιρείας ανήλθαν σε € 0,56 εκατ. 

έναντι ζημιών € -0,29 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 

Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back), 

εμφανίζονται κέρδη της τάξεως των € 0,30 εκατ., έναντι ζημιών  € -0,20 εκ. κατά την αντίστοιχη 

περίοδο του 2014. 

 

MedStem Services Α.Ε. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε μείωση της τάξεως του 5,58% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2014 και ανήλθε σε € 0,88 εκατ. 

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν επίσης μείωση και ανήλθαν σε € 0,31 εκατ. έναντι € 0,37 

εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 

 

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε. 

Η εταιρεία αναπτύσσοντας την λειτουργία της ακόμα περισσότερο κατά το 2015, παρουσίασε, 

ανάπτυξη των μεγεθών της, και ιδιαίτερα των εισαγωγών ασθενών και της εξυπηρέτησης των 

εξωτερικών ασθενών της. 

Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) της εταιρείας ανήλθε σε € 5,79 εκατ., 

έναντι € 5,61 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 3,16%. Βελτίωση παρουσίασαν τα κέρδη προ 

φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (μετά 

από rebate & claw back) και διαμορφώθηκαν σε € 0,008 εκατ. έναντι ζημιών € -0,55 εκατ. κατά 

την προηγούμενη περίοδο, ενώ οι καθαρές ζημίες προ φόρων (μετά από rebate & claw back) 

ανήλθαν σε € -2,06 εκατ., έναντι € -2,50 εκατ. κατά την περίοδο 1/1-30/6/2014.  

 

ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε. 

Η θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.», με κύριο αντικείμενο την εμπορία 

υγειονομικού υλικού και ιατρικού πάγιου εξοπλισμού, ξεκίνησε την δραστηριοποίησή της στο Β’ 

Τρίμηνο του 2013. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας της περιόδου 1/1-30/6/2015 ανήλθε σε € 

1,45 εκατ., έναντι € 1,43 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014 ενώ τα καθαρά κέρδη μετά 

από φόρους ανήλθαν σε € 0,21 εκατ., έναντι κερδών € 0,13 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο 

του 2014. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία αυτή προμηθεύει κυρίως τις Κλινικές του Ομίλου.  

 

Φιλοκτήτης Α.Ε. 

Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) της εταιρείας παρουσίασε μείωση της 

τάξεως του 61,01% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και ανήλθε σε € 2,72 εκατ. από 

€ 6,98 εκατ. με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (μετά από rebate & claw back) να 

διαμορφωθούν σε € -0,29 εκατ. έναντι κερδών € 3,32 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου 

του 2014. 

 

Οι λοιπές θυγατρικές εταιρείες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα την παραγωγική τους 

δραστηριότητα. 
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Δαπάνες Ομίλου 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του Ομίλου ανήλθαν την περίοδο 1/1-30/6/2015 

σε € 4,01 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2014. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν επίσης μείωση κατά την περίοδο 1/1-30/6/2015 και 

έφθασαν σε € 3,44 εκατ. από € 3,52 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014 γεγονός που 

οφείλεται στην αποπληρωμή μέρους του δανεισμού αλλά και στην μείωση των επιτοκίων. 

 

Δάνεια - Ταμειακά Διαθέσιμα 

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου, ανέρχεται την 30/6/2015 σε € 162,96 εκατ. ενώ τα 

«Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» του Ομίλου την 30/6/2015 διαμορφώθηκαν σε € 9,22 

εκατ. 

 

Προσωπικό 

Το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου ανέρχεται στις 30/6/2015 σε 1.732 άτομα 

έναντι 1.742 ατόμων στις 30/6/2014, ενώ η μητρική απασχολούσε 834 άτομα κατά την 30/6/2015 

έναντι 795 άτομα κατά την 30/6/2014. Επίσης, βασική αρχή που διέπει την λειτουργία του 

Ομίλου ΙΑΣΩ αποτελεί η διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και η ενίσχυση 

της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Ομίλου. 

Κατά την διάρκεια της περιόδου 1/1-30/6/2015, πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός σχετικών 

επιμορφωτικών σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων καθώς βασικό 

μέλημα του Ομίλου είναι η διαρκής επικαιροποίηση της γνώσης και η διατήρηση του συνόλου 

του προσωπικού στην αιχμή της ενημέρωσης. 

 

II) Σημαντικά γεγονότα κατά το Α’ Εξάμηνο του 2015 

 

1. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, ενδυνάμωσε περαιτέρω την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών του, 

υποδεχόμενος νέους ιατρούς συνεργάτες υψηλής επιστημονικής κατάρτισης. Εγκαινίασε το 

νέο αγγειοχειρουργικο-φλεβολογικό τμήμα σε συνεργασία με κορυφαίους ιατρούς. Στο 

κομμάτι της μαιευτικής γυναικολογίας συνεχίζει δυναμικά με τις περισσότερες γεννήσεις και 

τα γυναικολογικά χειρουργεία παραμένοντας ηγέτης στην αγορά των μαιευτικών κλινικών 

στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα η παιδιατρική του κλινική ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, αποτελεί πλέον, 

κορυφαία επιλογή στο χώρο των ιδιωτικών παιδιατρικών κλινικών. Παράλληλα ο Όμιλος, 

συνεχίζει δυναμικά να διατηρεί αλλά και να διευρύνει τις  συμβάσεις του με τις μεγαλύτερες 

αλλά και τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες του χώρου. Στο πρώτο εξάμηνο του 2015 

υπέγραψε σύμβαση με τις ασφαλιστικές εταιρείες Generali και Prime για την κλινική ΙΑΣΩ 

και με την INΤΕRAMERICAN για την κλινική ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ. Ταυτόχρονα εγκαινίασε το 

πρόγραμμα «Στοργή για μια Ζωή» το οποίο ήδη διαθέτει με την Εθνική ασφαλιστική δωρεάν 

για την ασφάλιση νεογνών στο ΙΑΣΩ και στο ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

 

2. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. που 

πραγματοποιήθηκε την 11/3/2015, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΣΩ Α.Ε. η 

θητεία του οποίου λήγει την 11/3/2018. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έχει 

ως εξής: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

Σταµατίου Γιώργος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος 

Μαμελετζής Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος A Εκτελεστικό Μέλος  

Βλαχούσης Αντώνιος Αντιπρόεδρος B Εκτελεστικό Μέλος  

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος  
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

Πετρόπουλος Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος  

Φουστάνος Ανδρέας ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος  

Ζολώτας Ιωάννης Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Σαρρής Σπυρίδων Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Στρατάκης Νικόλαος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Τσιταμπάνης Μηνάς Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Φαφούτης Ξενοφών Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 

∆ηµητρουλέας Σπυρίδων Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος 

Ηλιάδης Σάββας Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος 

 
 

3. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. που 

πραγματοποιήθηκε την 11/3/2015, αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 29.623.402 συνολικά 

έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,73% του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τη σύσταση της 

Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 και όρισε ως μέλη της ως άνω 

Επιτροπής τους εξής: ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Σπυρίδωνα Δημητρουλέα, 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ως μέλη τον κ. Σάββα 

Ηλιάδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και τον κ. Μηνά Τσιταμπάνη, μη εκτελεστικό 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου παραιτήθηκαν από το δικαίωμα λήψης αμοιβής ή/και αποζημίωσης για τη 

συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 για τη χρήση 2015 

και ως εκ τούτου δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος αυτού. Ομοίως με τα μέλη της ως 

άνω Επιτροπής Ελέγχου και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν να μη λάβουν οποιαδήποτε 

αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. της μητρικής εταιρείας ή στο Δ.Σ. των θυγατρικών 

εταιρειών 
 

4. Με την από 19/6/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

μητρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το 

συνολικό ποσό των € 5.405.868,60 με κεφαλαιοποίηση του ποσού των € 6.006.520,99 που 

προέρχεται από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρείας των χρήσεων 2010 

και 2011, €3.029.838,02 και €2.976.682,97 αντίστοιχα. Ειδικότερα το αποθεματικό των 

€3.029.838,02 σχηματίστηκε στις 29/6/2011 και αποτελεί μη διανεμηθέν μέρισμα της χρήσης 

2010 και το ποσό των €2.976.682,97 σχηματίστηκε στις 21/6/2012 και αποτελεί μη 

διανεμηθέν μέρισμα της χρήσης 2011. Από το ανωτέρω ποσό των αποθεματικών, θα 

παρακρατηθεί ο φόρος επί των μερισμάτων ύψους 10% και ως εκ τούτου θα διαμορφωθεί σε 

€ 5.405.868,89, ενώ για την έκδοση ακέραιου αριθμού μετοχών, ποσό € 0,29 από τα μη 

διανεμηθέντα κέρδη του οικονομικού έτους 2011 θα παραμείνει στο αποθεματικό. Συνεπεία 

των ανωτέρω, η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 12.286.065 νέων κοινών 

μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,44 η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν 

δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία 0,231136351 νέες μετοχές 

για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. Με την ολοκλήρωση της αύξησης, το ολοσχερώς 

καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 

28.794.091,92 διαιρούμενο σε 65.441.118 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 

0,44 εκάστης. 
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5. Κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις 

χρήσεις 2009-2010 της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» από τον οποίο προέκυψαν λογιστικές διαφορές περίπου € 2,1 εκατ. οι 

οποίες συμψηφίστηκαν και μείωσαν αντίστοιχα τις δηλωθείσες φορολογικές ζημίες των 

ελεγχόμενων χρήσεων.  
 

6. Υπενθυμίζεται ότι με την υπ’ αριθμ. 1112/συν.201/18.12.2014 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εγκρίθηκε η τρίμηνη παράταση ισχύος, ως 31/3/2015, των 

συμβάσεων των παρόχων υγείας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που έληγαν 31/12/2014. Στις 30/3/2015, 

εκδόθηκε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δελτίο τύπου με το οποίο παρατάθηκαν οι συμβάσεις των 

ιδιωτικών κλινικών μέχρι 15/5/2015. Στις 14/5/2015 εκδόθηκε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δελτίο 

τύπου, με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 389/14-5-2015, όπου 

αποφασίσθηκε η παράταση των συμβάσεων με τις ιδιωτικές κλινικές μέχρι 30 Ιουνίου 2015, 

ημερομηνία κατά την οποία λήγουν οι συμβάσεις όλων των παρόχων. Τέλος, στις 30/6/2015, 

εκδόθηκε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανακοίνωση με τις αριθμ. 478/συν.229/18.6.2015 και 

479/συν.229/18.6.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπου 

εγκρίθηκε η τρίμηνη παράταση της ισχύος των συμβάσεων των ιδιωτικών κλινικών που 

έληγαν 30/6/2015 μέχρι την 30/9/2015. 

Εκτός των ανωτέρω παρατάσεων, την 28/4/2015 εκδόθηκε η απόφαση της Διοίκησης του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με Αρ.Πρωτ.: ΔΒ1Δ/110/οικ.15322, με την οποία ορίζονται Ομάδες Εργασίας με 

αντικείμενο την επεξεργασία των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιδιωτών 

παρόχων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, και τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου Υγείας, αναμένεται στο επόμενο διάστημα να εκπονηθεί σχέδιο σύμβασης επί 

του οποίου θα κληθούν οι πάροχοι να εκφράσουν τις απόψεις τους αλλά και να αποδεχθούν ή 

όχι τους όρους της νέας σύμβασης. Ο Όμιλος Ιασώ, λειτουργώντας στο πλαίσιο του Σ.Ε.Κ., 

θα εξετάσει το νέο σχέδιο και θα αποφασίσει σχετικά. 
 

7. Το ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και το Κέντρο Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, μετά τη διάκριση ως “Best Hospitals Worldwide” για το 

2014, συστήνονται από το Diplomatic Council, ως “Best Hospitals Worldwide” και για το 

2015. Η αναγνώριση αυτή έρχεται σε συνέχεια των Πιστοποιήσεων των μονάδων Υγείας του 

Ομίλου ΙΑΣΩ κατά TEMOS International με έδρα τη Γερμανία για τον Ιατρικό Τουρισμό και 

TUV Nord (TUV Hellas) κατά ISO 9001:2008, για το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων 

υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, ένας από τους 

μεγαλύτερους Oμίλους υγείας στην Ελλάδα, παρέχει ένα εξαιρετικό επίπεδο περίθαλψης 

στους ασθενείς, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες του, μέσω της υιοθέτησης των πιο 

προηγμένων ιατρικών πρακτικών παγκοσμίως, της συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του 

ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, αλλά και μέσω επενδύσεων σε 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής. 

 

8. Εντός του 2015 το ΙΑΣΩ διακρίθηκε για την ευαισθητοποίησή του και την κοινωνική του 

προσφορά αποσπώντας βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2014. Η διάθεση 

οικονομικής στήριξης, ιατροφαρμακευτικού ή άλλου εξοπλισμού, η παροχή δωρεάν 

νοσηλείας, θεραπείας και διαγνωστικών εξετάσεων και οικοκονομική ενίσχυση εκδηλώσεων 

σε Ιδρύματα, Σωματεία, γειτονικούς Δήμους, αθλητικούς Συλλόγους, Μ.Κ.Ο., αποτελούν 

μερικές από τις ενέργειες που πραγματοποιεί ο Όμιλος κάθε χρόνο. 
 

III) Κυριότερες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα 

στην διάρκεια της περιόδου 1/1-30/6/2015 έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της 

αγοράς. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν συμμετέχουν σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή 

περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο ή τις Εταιρείες και τα άτομα που 
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συνδέονται στενά με αυτόν και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο 

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

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

Δ.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές της Εταιρείας με τα κατωτέρω πρόσωπα: 

 

- Παροχή υπηρεσιών και πώληση αναλωσίμων της μητρικής εταιρείας προς τη θυγατρική 

της «ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.» συνολικού ύψους € 144.902,56 και προς τις λοιπές 

θυγατρικές της ύψους € 49.983,07. 

- Αγορά υπηρεσιών και αναλωσίμων της μητρικής εταιρείας από τη θυγατρική της «ΙΑΣΩ 

GENERAL Α.Ε.» συνολικού ύψους € 72.600,51. 

- Πώληση υγειονομικού υλικού και πάγιου εξοπλισμού από την θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» προς την μητρική εταιρεία και τις λοιπές θυγατρικές του 

Ομίλου συνολικού ύψους € 1.406.181,04. 

- Το κόστος των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών για την περίοδο 1/1-30/6/2015 

ανήλθε για την Εταιρεία και τον Όμιλο σε € 488.021,72. 

- Οι συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη για την περίοδο 1/1-30/6/2015 για την 

Εταιρεία και τον Όμιλο ανήλθαν σε € 102.041,01 και € 166.240,78 αντίστοιχα. Να 

σημειωθεί ότι στα ποσά αυτά, περιλαμβάνονται και συναλλαγές με εταιρείες μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αποτελούν συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά την 

έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αλλά δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις του 

Ομίλου ΙΑΣΩ. 

- Χρηματική διευκόλυνση της μητρικής εταιρείας προς τις θυγατρικές της εταιρείες 

συνολικού ύψους € 2,13 εκατ. Το εν λόγω ποσό θα επιστραφεί σταδιακά στη μητρική 

εταιρεία όταν το επιτρέψουν οι ταμιακές ροές των θυγατρικών. 

 

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε 

διευθυντικά στελέχη του Ομίλου 

 

IV) Προοπτικές - Εξέλιξη δραστηριοτήτων για το Β΄ Εξάμηνο 2015 

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. Το Α’ Εξάμηνο 2015 κατέγραψε 

επιδόσεις οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος, από τις πιο δύσκολες 

των τελευταίων δεκαετιών, με την ύφεση της Ελληνικής οικονομίας να διευρύνεται εξαιτίας των 

μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης με αποτέλεσμα τη περαιτέρω μείωση 

του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω της 

αύξησης της έμμεσης φορολογίας, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στην χρηματοδότηση 

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

αναδιάρθρωση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και τα έντονα προβλήματα 

ρευστότητας των δημοσίων ασφαλιστικών φορέων. 

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στον κλάδο που δραστηριοποιείται  

και προβαίνει στη λήψη μέτρων αναπροσαρμόζοντας συνεχώς τη στρατηγική της με απώτερο 

σκοπό την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου και των μετόχων της.  

Στη δύσκολη και αβέβαιη κοινωνική και οικονομική συγκυρία, οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ  

κινούνται με προσήλωση στους στόχους και δίνουν καθημερινή μάχη για την υλοποίησή τους. Το 

επιχειρηματικό πρότυπο των εταιρειών του Ομίλου που βασίζεται στη δύναμη των ιατρών, στις 

σχέσεις με τους πελάτες και το ηθικό του προσωπικού, αναμένεται και στο επόμενο χρονικό 

διάστημα να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και να εκπληρώσει τους στόχους που είναι: 

 Η διατήρηση αλλά και η επαύξηση του αριθμού των πελατών/ασθενών, εσωτερικών αλλά 

και εξωτερικών.  

 Η ενίσχυση της σχέσης με τους ιατρούς, βελτιώνοντας από κοινού το κύρος, την 

αποτελεσματικότητα και την προσφορά προς την κοινωνία και τους ασφαλισμένους τόσο 
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του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όσο και τους ασφαλισμένους σε ατομικά και ομαδικά προγράμματα 

Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών.  

 Η περαιτέρω αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών/ασθενών με την βελτίωση 

του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών.  

 Οι προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας θα συνεχιστούν, χωρίς 

ακρότητες που θα απομειώνουν την εικόνα προς τους ασθενείς και την διατάραξη του 

κλίματος εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί μαζί τους.  

 Η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που θα ενσωματώνουν νέες τεχνικές της ιατρικής επιστήμης 

και θα ολοκληρώνουν το περιβάλλον και τις δυνατότητες του Ομίλου παραμένει στις 

επιδιώξεις του. Καινοτόμες υπηρεσίες και ευκαιρίες για νέες αγορές είναι μεταξύ των 

σχεδίων που εξετάζονται με προσοχή από όλες τις εταιρείες του Ομίλου και αναμένεται 

μέρος αυτών να υλοποιηθούν εντός του 2015 ή να δρομολογηθεί η υλοποίησή τους στα 

επόμενα χρόνια λειτουργίας.  

 Οι πολιτικές της κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου Υγείας, διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στις σκέψεις και στα πλάνα των Διοικήσεων του Ομίλου. Με πολλή 

προσοχή αντιμετωπίζονται τα μέτρα του claw back και οι αλλαγές στο δημόσιο τομέα 

Υγείας, αφού θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στον ιδιωτικό τομέα Υγείας.  

 Η ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας του Ομίλου με την βελτίωση των πρακτικών 

εισπραξιμότητας, θα βελτιώσουν την κατάσταση ταμειακών ροών. Μάλιστα, επιδιώκεται 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των τμημάτων εισπράξεως των υπολοίπων των πελατών 

και καθιερώνεται συστηματικότερος έλεγχος της φερεγγυότητάς τους. Έτσι ενισχύονται 

οι εισπράξεις και περιορίζονται οι κίνδυνοι από τυχόν επισφάλειες. 

 Σύναψη νέων συμβάσεων με προμηθευτές με βελτιωμένους για τις εταιρείες του Ομίλου 

όρους και περαιτέρω μείωση των δαπανών όπου υπάρχουν περιθώρια. 

 

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

ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, ιδιαιτέρως στους τομείς της γηριατρικής και της 

υποβοηθούμενης γονιμοποίησης, καθώς με τον τρόπο αυτό μπορεί να διευρυνθεί σημαντικά η 

πελατειακή βάση των εταιρειών του Ομίλου. 

 

V) Παράγοντες κινδύνου και αβεβαιότητες 

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 στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Η Εταιρεία και ο Όμιλος, χάρη στο εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και 

διοικητικό προσωπικό τους, τον άρτιο κτιριακό και ιατρικό εξοπλισμό τους και την συνδρομή 

κορυφαίων ιατρών-συνεργατών όλων των ειδικοτήτων, καταφέρνουν να διατηρούνται 

ανταγωνιστικοί και να περιορίζουν τους κινδύνους. 

Παρόλα αυτά, πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή 

που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές των 

εταιρειών του Ομίλου. Σημειώνεται τέλος, ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει 

σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή την πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός 

από αυτούς. 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που μπορούν να επηρεάσουν τον Όμιλο είναι οι κάτωθι: 

 

Α) Ζήτηση Υπηρεσιών. Η εφαρμογή του σχεδίου της Ελλάδας για τον περιορισμό του 

δημοσιονομικού της ελλείμματος, με τις περικοπές που αυτό περιλαμβάνει στους μισθούς των 

εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και τις αλλαγές στην φορολογία, αναμένεται 

να επηρεάσουν αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και ενδέχεται να επηρεάσουν 

την ζήτηση των υπηρεσιών υγείας.  
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Επίσης, η σοβαρή διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ήδη 

προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Μία περαιτέρω 

επιδείνωση της θέσης των ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα πιθανή 

διακοπή της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης προς τους ασφαλισμένους τους, ενδέχεται να 

επηρεάσει έμμεσα τη ζήτηση των υπηρεσιών του Ομίλου. 

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τομέας υγείας χαρακτηρίζεται από έντονο 

ανταγωνισμό μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου. Ο ανταγωνισμός αυτός στρέφεται 

αναπόφευκτα στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ταχύτητα ανταπόκρισης 

προς τον ασθενή, με κύριο χαρακτηριστικό την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για 

στέγαση νέων τμημάτων. Αρκετές ιδιωτικές κλινικές, περιλαμβάνουν από τμήματα μαιευτικής 

κλινικής μέχρι και διαγνωστικά κέντρα έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών. 

Ένα ακόμα πεδίο ανταγωνισμού που παρατηρείται στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας είναι η 

επέκταση των συνεργασιών των ιδιωτικών μονάδων με ασφαλιστικές εταιρείες και η σύναψη 

συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία, για την κάλυψη νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών. Ο 

Όμιλος ΙΑΣΩ κατέχει σήμερα μια σημαντική θέση στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας στην περιοχή 

της Αττικής και της Θεσσαλίας και με τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του στοχεύει όχι μόνο 

να διατηρήσει τη θέση αυτή αλλά να διευρύνει τη δραστηριότητα του προσφέροντας νέες 

υπηρεσίες. Σκοπός, επίσης, του Ομίλου είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των 

υφιστάμενων επενδύσεών του και παράλληλα να παραμένει σε ετοιμότητα για τυχόν νέες 

επενδυτικές ευκαιρίες. Ωστόσο σε περίπτωση που ο Όμιλος διακόψει την αναπτυξιακή και 

επενδυτική του πολιτική και δεν αναπτύξει νέες συνεργασίες, η ανταγωνιστική του θέση 

ενδεχομένως να επηρεαστεί σημαντικά. Η πιθανή αύξηση των διαθέσιμων κλινών και η ενίσχυση 

του ανταγωνισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε εντεινόμενες πιέσεις τιμών ή σε αποχώρηση 

συνεργαζόμενων ιατρών. Σημειώνεται ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πιθανό να επηρεαστούν 

αρνητικά η δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του Ομίλου. 

 

Β) Κίνδυνος Πληθωρισμού – Επιτοκίων. Τα λειτουργικά κέρδη και οι ταμειακές ροές του 

Ομίλου επηρεάζονται μερικώς από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Πολιτική του Ομίλου 

είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 

χρηματοδοτικών αναγκών. Όλες οι υφιστάμενες συμβάσεις του Ομίλου είναι σε ευρώ και 

βασίζονται σε κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor. Μελλοντικές διακυμάνσεις του Euribor ή άλλων 

επιτοκίων, ενδέχεται να αυξήσουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν τις δανειακές 

υποχρεώσεις των εταιρειών του Ομίλου, μειώνοντας τις ταμειακές ροές που θα ήταν διαθέσιμες 

για κεφαλαιουχικές δαπάνες και για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και επιβραδύνοντας την 

ικανότητά τους να αποπληρώσουν τα δάνειά τους Από πλευράς «ανάλυσης ευαισθησίας», μια 

μείωση των επιτοκίων κατά 1,00% θα μείωνε, για την περίοδο 1/1-30/6/2015, τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα και θα αύξανε τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου περίπου κατά το ποσό 

των € 0,81 εκατ. ενώ μια ισοποσοστιαία αύξηση των επιτοκίων θα αύξανε τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα και θα μείωνε τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, για την περίοδο 1/1-30/6/2015, περίπου κατά 

το ποσό των € 0,81 εκατ. Το σύνολο των προθεσμιακών δανείων όλων των εταιρειών του Ομίλου 

βασίζεται σε προσυμφωνημένα και προκαθορισμένα περιθώρια επιτοκίων τα οποία με τη σειρά 

τους βασίζονται σε οικονομικούς δείκτες που μπορεί να μεταβληθούν υπό όρους και με τη 

σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας. 

 

Γ) Χρηματιστηριακός κίνδυνος. Οι διακυμάνσεις στις Διεθνείς χρηματαγορές, στο ελληνικό 

Χ.Α. και στην ψυχολογία του επενδυτικού κοινού επηρεάζουν την χρηματιστηριακή πορεία της 

μετοχής. Επίσης, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η χαμηλότερη ρευστότητα του Χ.Α. σε σύγκριση με 

άλλες διεθνείς χρηματαγορές, γεγονός το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει περαιτέρω δυσκολίες 

στην προσπάθεια διάθεσης μεγάλων πακέτων μετοχών. Πωλήσεις μεγάλου αριθμού μετοχών της 

εταιρείας μέσω της Χρηματιστηριακής Αγοράς ή ακόμα και εκτιμήσεις ή δημοσιεύματα ότι 

τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να λάβουν χώρα, ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής. 
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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, θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική του 

κατάσταση και τα λειτουργικά του αποτελέσματα.  

Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο από τους προμηθευτές τους 

καθώς δεν υφίσταται σημαντική εξάρτηση από ουδένα εξ αυτών και κανείς τους δεν προμηθεύει 

την Εταιρεία και τον Όμιλο με προϊόντα που να αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό επί του 

συνόλου των αγορών.  

Τέλος, η Εταιρεία και ο Όμιλος εκτίθεται και σε μεταβολές της αξίας των εμπορευμάτων που 

προμηθεύονται και ως εκ τούτου προσαρμόζεται ανάλογα η πολιτική αποθεμάτων. Για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου της απαξίωσης των αποθεμάτων του ο Όμιλος εφαρμόζει μια 

ορθολογική διαχείριση και διοίκηση αυτών, που προσβλέπει στην αποφυγή διακράτησης 

αποθεμάτων μεγάλου ύψους. Σε σχέση με τον τζίρο της εταιρείας, το ύψος των αποθεμάτων είναι 

ιδιαίτερα χαμηλό με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στην αποθήκη 

των αποθεμάτων ώστε να απομακρύνεται ο κίνδυνος της απαξίωσης των. Παράλληλα, 

λαμβάνονται από τον Όμιλο όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 

καταστροφής ή κλοπής των αποθεμάτων. 

 

Ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προέρχεται 

από περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα εξαιτίας των 

αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

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

όλες οι δραστηριότητες των εταιρειών 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, και 

λογαριασμούς εισπρακτέους (απαιτήσεις). Η έκθεση στον κίνδυνο ρευστότητας που προέρχεται 

κυρίως από τις δανειακές υποχρεώσεις, παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η 

διαχείρηση της ρευστότητας πραγματοποιείται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων, 

εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρή παρακολούθηση των ταμειακών ροών. 

Σημειώνεται ότι στις 30/6/2015 ο Όμιλος διέθετε € 9,22 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα και τις 

απαραίτητες εγκεκριμένες, αλλά μη χρησιμοποιημένες δανειακές γραμμές, ώστε να μπορεί να 

εξυπηρετεί τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις του. 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου την 30/6/2015 αναλύονται ως 

εξής: 

 

ΙΑΣΩ Α.Ε. – Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.273.140,76 0,00 0,00 0,00 

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

Δάνεια 67.083.250,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 42.105,85 

Σύνολο 88.356.390,76 0,00 0,00 42.105,85 
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ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2014 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.380.136,60 0,00 0,00 0,00 

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

Δάνεια 67.083.250,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 42.105,85 

Σύνολο 82.463.386,60 0,00 0,00 42.105,85 

 

 

  

    

ΟΜΙΛΟΣ – Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 59.959.002,78 0,00 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 

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

Τρέχων φόρος εισοδήματος 149.922,45 0,00 0,00 0,00 

Δάνεια 162.960.522,90 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις(*) 0,00 0,00 0,00 50.905,85 

Σύνολο 223.069.448,13 0,00 0,00 50.905,85 

 

 

   

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2014 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.359.419,37 0,00 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 

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

Τρέχων φόρος εισοδήματος 267.319,31 0,00 0,00 0,00 

Δάνεια 163.080.530,33 0,00 0,00 0.00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις(*) 0,00 0,00 0,00 61.646,83 

Σύνολο 213.707.269,01 0,00 0,00 61.646,83 

(*) Στις υποχρεώσεις του Ομίλου, δεν περιμβάνεται ποσό € 6.398.319,76 και € 6.471.219,27 της 

περιόδου 1/1-30/6/2015 και της χρήσης 2014 αντίστοιχα, τα οποία αφορούν προεισπραγμένα έσοδα 

φύλαξης βλαστοκυττάρων επομένων χρήσεων. 

 

Η εφαρμογή των capital controls που έγινε στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, επέβαλε τη λήψη 

πρόσθετων αποφάσεων αναφορικά με την είσπραξη των λογαριασμών των πελατών. Εφάρμοσε 

πολιτικές προείσπραξης-προκαταβολές στους περισσότερους ιδιώτες ασθενείς, περιόρισε τη 

χρήση άλλων μέσων είσπραξης και επέκτεινε σημαντικά τις εισπράξεις μεσω χρεωστικών και 

πιστωτικών καρτών. Οι παραπάνω ενέργειες βελτίωσαν ήδη την ρευστότητα της Εταιρείας η 

οποία αναμένεται να γίνει ορατή στην επόμενη περίοδο. 

Αναφορικά με την απεικόνιση των δανείων στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εξαιτίας μη 

συμμόρφωσης των χρηματοοικονομικών δεικτών, η Διοίκηση αναμένει την απάντηση στο τελικό 

αίτημα για τροποποίηση των σχετικών όρων των δανειακών συμβάσεων η οποία εκτιμάται ότι θα 

ολοκληρωθεί με την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.  Ανακεφαλαιοποίηση που αναμένεται 

να βελτιώσει σημαντικά την ρευστότητα της Ελληνικής Οικονομίας, άρα και του κλάδου Υγείας. 

 

Ζ) Πιστωτικός κίνδυνος. Ο Όμιλος παρέχει ιατρικές υπηρεσίες από τις αρχές του 2012 κυρίως 

σε ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 

Συνεπώς, πιθανός πιστωτικός κίνδυνος αφορά ιδιαιτέρως αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων 

από το Ελληνικό Δημόσιο. Θα πρέπει να επισημανθεί όσον αφορά τις υπολειπόμενες απαιτήσεις 

μέχρι 30/09/2011 από τα Ασφαλιστικά Ταμεία που πλέον έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4038/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με 



“ΙΑΣΩ” ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝ/ΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ  

Page 17 of 60 

τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/2013 και της υπ’ αρίθμ. Κ.Υ.Α. 18579/19.2.2013
 
η οποία 

τροποποίησε την υπ’ αρίθμ. Κ.Υ.Α. 9425/2013, θα εισπραχθούν μετά τον υπολογισμό έκπτωσης 

8% επ’ αυτών εντός του 2015. Ο Όμιλος εκτιμά ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο μη εξυπηρέτησης 

των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο η 

αβεβαιότητα που εντοπίζεται από τον Όμιλο, αφορά το χρόνο αποπληρωμής και την ενδεχόμενη 

επιβολή μονομερών περικοπών στην απόδοση νοσηλείων από τον εκάστοτε Ασφαλιστικό φορέα.  

 

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κοινοποίησε την 28/5/2014 στις εταιρείες του Ομίλου τα ποσά του rebate και claw 

back συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορούν στη χρήση 2013 ποσού € 12.431.623,25 και € 

21.774.357,02 για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα ενώ την 18/11/2014 κοινοποίησε τα 

ποσά που αφορούν το Α’ Εξάμηνο του 2014 ύψους € 6.009.858,03 και € 10.603.170,75 για την 

Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.  

Οι εταιρείες του Ομίλου δεν αποδέχονται τις πράξεις που κοινοποιήθηκαν για τη χρήση του 2013 

και του Α΄Εξαμήνου του 2014, έχουν δε προσφύγει κατά αυτών ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

 

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

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

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

πλήθους και της διασποράς τους αλλά και της εκπτωτικής πολιτικής που εφαρμόζουν οι εταιρείες 

του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση, οι διευκολύνσεις με συναλλαγματικές και μεταχρονολογημένες 

επιταγές είναι περιορισμένες και αφορούν περισσότερο τους ασφαλισμένους ιδιωτικών 

ασφαλιστικών εταιρειών.  

Τέλος, η Εταιρεία και ο Όμιλος προβαίνουν σε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων δηλαδή στη 

διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς αλλά 

και βάσει της ενηλικίωσης των υπολοίπων τους για αυτούς που έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα.  

Η σωρευτική αυτή πρόβλεψη, την 30/6/2015 ανερχόταν στο ποσό των € 6.862.505,57 και € 

20.747.876,25 για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα, και έχει επιβαρύνει ισόποσα τα 

Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαιά τους.  

 

Η) Κίνδυνος που σχετίζεται με τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας / πολιτική αστάθεια 

στην Ελλάδα. Οι αρνητικές οικονομικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα που απορρέει από την 

Ελληνική χρηματοοικονομική και δημοσιονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά και ενδέχεται να 

συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση 

και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Το 2012, το 2013 και το 2014 ήταν μία δύσκολη χρονική 

περίοδος με μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους της χώρας, τα 

προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.  

Επίσης, κάθε επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών ή κοινωνικές εντάσεις, μπορούν να 

προκαλέσουν αναθεώρηση των υφιστάμενων κυβερνητικών πολιτικών. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει αλλαγή της οικονομικής πολιτικής και του στρατηγικού προσανατολισμού του 

Ομίλου, που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα, την οικονομική θέση και τις 

προοπτικές του. 

 

Θ) Κίνδυνος εξάρτησης από τους συνεργαζόμενους ιατρούς. Η προστιθέμενη αξία που έχουν 

δημιουργήσει οι εταιρείες του Ομίλου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον μεγάλο αριθμό και τις 

ικανότητες των συνεργαζόμενων ιατρών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος στοχεύει στη λειτουργία 

και ανάπτυξη ευέλικτων οργανωτικών δομών προκειμένου να επιτύχει στους επιχειρηματικούς 

στόχους του μέσω της συνεχούς προσέλκυσης νέων συνεργατών-ιατρών. Ο Όμιλος, με τις 

ιατρικές – τεχνολογικές υποδομές που διαθέτει, διατηρεί συνεργασίες με έμπειρο και υψηλά 

καταρτισμένο ανθρώπινο ιατρικό δυναμικό. Στη δυνητική περίπτωση που προκύψει 

απομάκρυνση μεγάλου μέρους έμπειρων και ικανών συνεργαζόμενων ιατρών που έχουν 

σημαντική συνεισφορά στην πορεία των εσόδων του Ομίλου, θα ήταν πιθανό ο κύκλος εργασιών 

και τα οικονομικά τους μεγέθη να επηρεαστούν αρνητικά. 
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Ι) Κίνδυνος μη εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν 

συνάψει συμβάσεις Ομολογιακών Δανείων όπου εκτός των άλλων περιγράφονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις καταγγελίας των εκ μέρους των Ομολογιούχων Δανειστών. Στην περίπτωση που η 

Εταιρεία ή ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις ή να 

πληρούν συγκεκριμένους ετήσιους χρηματοοικονομικούς δείκτες, οι ομολογιούχοι δανειστές στο 

πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων τους έχουν την δυνατότητα μονομερούς καταγγελίας της 

Δανειακής Σύμβασης και το σύνολο των Ομολογιών που δεν έχουν εξοφληθεί, να καταστούν 

ληξιπρόθεσμες και αμέσως απαιτητές πριν την τακτή λήξη τους στην αμέσως επόμενη 

διαχειριστική χρήση.  

Η ανεπιφύλακτη προφορική και άτυπη συναίνεση της Τράπεζας κατά το έτος 2014 αλλά και 

επόμενα, καθώς και η έγγραφη (7/4/2015) συναίνεση για την μη εφαρμογή των προβλεπομένων 

χρηματοοικονομικών δεικτών και των εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών που 

προκλήθηκαν από τις περικοπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Rebate & Claw back), καλύπτει απολύτως τη 

χρήση 2014. Ταυτόχρονα παρέχεται η διαβεβαίωση ότι δεν θα συνεκτιμηθούν οι δείκτες για όλο 

το έτος 2015, αφού η συναίνεση καλύπτει το έως 31/12/2015 διάστημα.  

Για την εξασφάλιση των εταιρειών του Ομίλου από το ως άνω ενδεχόμενο, οι εταιρείες 

υπέβαλλαν σχετικό αίτημα στις Ομολογιούχους Τράπεζες προκειμένου να προβούν σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης της σύμβασης και να λάβουν την έγγραφη-τυπική 

συναίνεση τους και να απεικονιστούν στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και όχι στις  

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

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: 

Ασφαλιστική Κάλυψη. Όλες οι ενεργές εταιρείες του Ομίλου διαπραγματεύονται τη σύναψη 

νέων συμβολαίων ασφάλισης και κάλυψης των ακολούθων κινδύνων: 

Α) Περιουσίας 

Β) Των οχημάτων του Ομίλου 

Γ) 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 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 πλέον 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.  

Σε κάθε περίπτωση, προς διασφάλιση του πιο πάνω κινδύνου, ο Όμιλος ζητά από τους Ιατρούς 

συνεργάτες να συνάπτουν αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Διαχείριση, απαιτήσεων-υποχρεώσεων, μηχανογραφικών συστημάτων υποστήριξης. 

Τηρείται εφεδρική ιστορική βάση δεδομένων και σημαντικοί πόροι έχουν διατεθεί στην 

εγκατάσταση εξοπλισμού και ανάπτυξη συστημάτων για την αποθήκευση και ανάκτηση όλων 

των δεδομένων με στόχο την διασφάλιση των απαιτήσεων του Ομίλου αλλά και την 
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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, ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρείες και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Ταμεία που δεν έχουν ενταχθεί 

στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν μικρό βαθμό κινδύνου απωλειών. Ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος 

σχετίζεται κυρίως με τους ιδιώτες πελάτες και το ενδεχόμενο να ζητηθεί έκπτωση για εξόφληση 

από τα ασφαλιστικά ταμεία των υπολοίπων πελατών μας και ασφαλισμένων τους.  

Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε προβλέψεις για κάλυψη τυχόν 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) και είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας.  

Εξάρτηση από μεγάλους πελάτες. Η σύσταση από τις αρχές του 2012 του Εθνικού Οργανισμού 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) αποτελεί μια σημαντική μεταρύθμιση στο χώρο της 

υγείας. Η συνεργασία της εταιρείας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει διευρύνει την πελατειακή βάση και 

έχει αυξήσει την ροή των περιστατικών. Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των εσόδων της εταιρείας 

προέρχεται από πληρωμές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μια πιθανή αναστολή των πληρωμών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

ή μια πιθανή μείωση του προϋπολογισμού του ή καταγγελία της σύμβασης, ενδέχεται να 

επηρεάσει την ροή των περιστατικών προς την Κλινική, την ταμειακή ρευστότητα της εταιρείας 

και γενικότερα τα έσοδά της. 

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

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

επιτρέπεται χωρίς άλλη διαδικασία ο καταλογισμός τόκων υπερημερίας. Δεν έχουν υπολογιστεί 

μέχρι σήμερα τόκοι υπερημερίας αφού εκκρεμούν οι υποθέσεις για rebate και claw back. Θα 

καταλογιστούν, όμως, αμέσως μετά την οριστικοποίηση των παραπάνω ποσών.   

Φορολογικοί έλεγχοι. Το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου έχει προσαρμόσει τις φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ώστε την 30/6/2015 να αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια την καθαρή 

θέση της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, η σωρευτική πρόβλεψη για την εταιρεία ανέρχεται σε € 

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

0,63 εκατ. 

Από τη χρήση 2011 και εφεξής, η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο 

των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις των Ν. 2238/1994 και Ν. 

4174/2013. Σημειώνεται ότι για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 χορηγήθηκε Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου, ενώ για τη χρήση 2014 ο 

φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας 

και του Ομίλου. 

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. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διαπίστωση της 

ανάγκης για συνεχή αναδιοργάνωση, ωθεί τις επιχειρήσεις του κλάδου υγείας να προβαίνουν σε 

πολυδάπανα επενδυτικά προγράμματα με στόχο την ανανέωση και την απόκτηση σύγχρονου 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικές. Πιθανή αδυναμία 

του Ομίλου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες συνθήκες και να ακολουθήσει με επιτυχία τις 

ιατροτεχνολογικές εξελίξεις, θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα και 

τα οικονομικά του μεγέθη.  

O Όμιλος έχει υιοθετήσει ως ύψιστη προτεραιότητά του την συνεχή και σε τακτά διαστήματα 

ανανέωση και απόκτηση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού με ταυτόχρονη εκπαίδευση του 

προσωπικού του με στόχο να προηγείται του ανταγωνισμού και να αποτελεί έναν από τους 

πρώτους φορείς παροχής υπηρεσιών που κάνει χρήση νέων τεχνολογιών. 
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Κίνδυνοι και αβεβαιότητες λόγω της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) και 

της νέας δανειακής σύμβασης της χώρας 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28/6/2015, οι Ελληνικές Τράπεζες τέθηκαν σε 

αργία ενώ ταυτόχρονα επιβλήθηκαν περιορισμοί στη μεταφορά  κεφαλαίων σύμφωνα με 

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

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

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

οι  Νόμοι 4334/16.07.2015 και 4336/14.8.2015 από την Ελληνική Βουλή που αφορούν στο τρίτο 

πρόγραμμα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Οι ανωτέρω εξελίξεις σε συνδυασμό με τους εφαρμοστικούς νόμους που αναμένονται να 

ψηφισθούν εντός του δευτέρου εξαμήνου εκτιμάται ότι θα έχουν επιπτπώσεις στην οικονομική 

πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου και συγκεκριμένα: 

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

ενδεχομένως να οδηγήσει σε μείωση των εσόδων λόγω της μετακύλισής του στους πελάτες  - 

ασθενείς του ομίλου και ενδεχομένως σε περαιτέρω μείωση των εσόδων δεδομένου ότι οι 

συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προβλέπουν κλειστό – σταθερό ταμιακό προϋπολογισμό για το 

υπόλοιπο της χρήσεως 2015 και για το σύνολο των μονάδων υγείας της χώρας. Σημαντικό επίσης 

θέμα που ενδεχομένως οδηγήσει σε δυσμενείς συνέπειες κυρίως στην ρευστότητα του ομίλου, 

είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοσθεί ο νέος τρόπος είσπραξης του Φ.Π.Α. από το δημόσιο.  

(β) αν και ο Όμιλος δεν προβαίνει σε εισαγωγές φαρμάκων και υλικών από μόνος του, αλλά 

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

περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων να δημιουργήσει θέματα επάρκειας,  έγκαιρης  προμήθειας, 

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

για άμεσες ταμιακές πληρωμές.  

 

Η Διοίκηση παρακολουθεί όλα τα παραπάνω και αναμένει την εξειδίκευση των μέτρων από την 

εφαρμογή του νέου προγράμματος για να επανακαθορίσει τις πολιτικές της, ιδίως δε όταν 

διακριβώσει ότι υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις από αυτά.  

 

VI) Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 

30/6/2015 

 

 Με τον Ν.4334 της 16/7/2015, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 26% 

σε 29% για εισοδήματα που αποκτώνται απο 1/1/2015. Η αλλαγή αυτή αποτελεί 

μεταγενέστερο μη διορθωτικό γεγονός και δεν έχει απεικονισθεί σε αυτές τις ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις. Αν η μεταβολή αυτή είχε αναγνωριστεί στις ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2015, θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των 

τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων κατά περίπου € 17 χιλ. Αντίστοιχα, οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αυξάνονταν κατά περίπου € 1,9 εκατ. 

 Με τον Ν.4334 της 16/7/2015, ο συντελεστής Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών 

κλειστής νοσηλείας, αυξήθηκε από 13% σε 23%. Μέχρι σήμερα, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει 

αποσαφηνίσει αν θα αυξήσει ισόποσα τον προϋπολογισμό του για την κλειστή νοσηλεία, 

δηλαδή να συμπεριλάβει την αύξηση του Φ.Π.Α. για το 2015. Επίσης, με τον ίδιο νόμο, 

αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα κέρδη που προκύπτουν στα 

φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2015 και μετά. 

 Με τη νέα νομοθεσία παρατάθηκε για τρία ακόμα χρόνια (2016-2018) το καθεστώς claw 

back και rebate των συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που σημαίνει ότι θα συνεχίσει και την 

επόμενη τριετία η επίδραση των περικοπών αυτών στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Ο 

Υπουργός πάντως με δηλώσεις του, διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα εκείνα 

μέτρα για την κάλυψη συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών μέσω πρόσθετων κονδυλίων 



“ΙΑΣΩ” ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝ/ΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ  

Page 21 of 60 

του κρατικού προϋπολογισμού όπως για παράδειγμα είναι η αύξηση των εσόδων του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την αύξηση των εισφορών.  

 Στις 14/8/2015 ψηφίστικε και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο νόμος γνωστός ως 3
ο
 

Μνημόνιο με αριθμό 4336/14.8.2015. Οι σημαντικότερες διατάξεις του που αφορούν 

άμεσα την Υγεία, θα απεικονισθούν στις εξειδικεύσεις των μέτρων που θα 

δημοσιοποιηθούν το επόμενο διάστημα. 

 Συμφωνήθηκε και υπογράφηκε στις 26/8/2015 νέο σχέδιο σύμβασης ανάμεσα στο 

υπουργείο Υγείας, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τις ιδιωτικές κλινικές, το οποίο στις επόμενες 

μέρες θα συμπληρωθεί και εξειδικευτεί κατά τρόπο ώστε να αποτελέσει το νέο πλαίσιο 

σύμβασης με τις ιδιωτικές κλινικές. Ο Όμιλος Ιασώ θα εξετάσει το νέο σχέδιο και θα 

αποφασίσει σχετικά και στο πλαίσιο του Σ.Ε.Κ. όπου είναι μέλος. 

 

 

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

Ομίλου στην περίοδο 1/1/2015 – 30/6/2015 συγκρινόμενη με τα στοιχεία της αντίστοιχης 

προηγούμενης περιόδου του 2014. Σας παραθέσαμε, επίσης, την έκθεση επισκόπησης του 

ορκωτού ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες. 

 

Μαρούσι, 28/8/2015 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Σταματίου 
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Γ.  ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» 

 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», της 30
ης

 Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές 

και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και 

ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις 

επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 

οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο «Δ.Λ.Π.» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί 

αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή 

μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα 

που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή 

αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς 

μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 

συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 

αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. 

Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων 

της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη 

συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2015 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

Βρουστούρης Παναγιώτης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 12921  

 

ECOVIS HELLAS SA 

Εθνικής Αντιστάσεως 9 – 11 Χαλάνδρι  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 30/6/2015 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/6/2015  31/12/2014  30/6/2015  31/12/2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                

Ενσώματα πάγια 5 250.592.093,95  254.238.153,84  105.767.248,69  106.878.799,97 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 713.492,58  826.299,53  578.115,03  672.798,44 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις       7 0,00  0,00  104.670.132,27  104.670.132,27 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  244.525,57  244.028,57  158.048,16  156.670,16 

   251.550.112,10  255.308.481,94  211.173.544,15  212.378.400,84 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Αποθέματα 10 3.211.180,77  3.352.383,68  1.194.554,98  1.205.019,44 

Πελάτες  9 67.869.237,75  58.259.355,88  21.528.885,67  16.303.766,10 

Λοιπές απαιτήσεις 9 15.757.691,26  13.790.070,69  18.797.790,67  14.325.216,03 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

στοιχεία 8 2.203.376,86  2.203.376,86  2.203.376,86  2.203.376,86 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 9.215.881,95  4.912.786,20  3.762.284,77  1.206.843,46 

   98.257.368,59  82.517.973,31  47.486.892,95  35.244.221,89 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  349.807.480,69  337.826.455,25  258.660.437,10  247.622.622,73 

          

   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  30/6/2015  31/12/2014  30/6/2015  31/12/2014 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μετοχικό κεφάλαιο (65.441.118μτχ X 0,44 €) 22 28.794.091,92  23.388.223,32  28.794.091,92  23.388.223,32 

Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο 22 42.493.459,49  42.497.459,83  42.493.459,49  42.497.459,83 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 23 38.685.409,20  38.685.409,20  28.499.233,01  28.499.233,01 

Λοιπά αποθεματικά 23 9.277.479,98  15.284.000,68  8.583.800,62  14.590.321,32 

Κέρδη (ζημίες) εις νέον  -29.557.561,04  -34.535.355,94  47.722.844,99  40.231.918,56 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων μητρικής  89.692.879,55  85.319.737,09  156.093.430,03  149.207.156,04 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  7.028.080,50  8.517.855,70  0,00  0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   96.720.960,05  93.837.592,79  156.093.430,03  149.207.156,04 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Δάνεια 12 0,00  0,00  0,00  0,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 18 16.591.150,91  15.975.628,58  10.275.327,02  11.160.427,00 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω έξοδου από 

την υπηρεσία             14 3.259.029,58  3.107.673,25  1.852.877,00  1.765.273,01 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 24 6.449.225,61  6.532.866,10  42.105,85  42.105,85 

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 25 3.717.666,41  4.665.425,52  2.040.306,44  2.984.274,23 

   30.017.072,51  30.281.593,45  14.210.616,31  15.952.080,09 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 59.959.002,78  50.359.419,37  21.273.140,76  15.380.136,60 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 18 149.922,45  267.319,31  0,00  0,00 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 12 162.960.522,90  163.080.530,33  67.083.250,00  67.083.250,00 

   223.069.448,13  213.707.269,01  88.356.390,76  82.463.386,60 

Σύνολο Υποχρεώσεων  253.086.520,64  243.988.862,46  102.567.007,07  98.415.466,69 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  349.807.480,69  337.826.455,25  258.660.437,10  247.622.622,73 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ   Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  Σημείωση 

1/1 - 

30/6/2015  

1/1 - 

30/6/2014  

1/4 -  

30/6/2015  

1/4 -    

30/6/2014 

Κύκλος εργασιών μετά Rebate & Clawback 3 61.198.244,89  64.377.716,57  32.241.055,98  32.817.368,99 

Κόστος πωληθέντων  50.664.400,59  51.091.687,71  25.129.094,01  25.983.358,24 

Μικτά κέρδη / (ζημίες)  10.533.844,30  13.286.028,86  7.111.961,97  6.834.010,75 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 15 1.847.533,49  2.163.553,17  922.449,31  1.212.152,48 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  -2.217.948,68  -2.508.574,55  -1.202.811,76  -1.287.321,01 

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -1.878.630,18  -2.346.765,57  -976.456,36  -1.345.385,06 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 16 -538.032,47  -918.763,47  -217.293,63  -598.648,86 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και 

αποσβέσεων (EBITDA)  13.075.367,00  15.143.006,64  8.255.640,23  7.542.969,17 

Αποσβέσεις 5,6 -5.328.600,54  -5.467.528,20  -2.617.790,70  -2.728.160,87 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT)  7.746.766,46  9.675.478,44  5.637.849,53  4.814.808,30 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 17 30.867,77  106.043,37  24.558,03  54.175,79 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 17 -3.444.333,28  -3.519.597,88  -1.730.779,47  -1.729.916,43 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  4.333.300,95  6.261.923,93  3.931.628,09  3.139.067,66 

Φόρος Εισοδήματος 18 -787.971,25  -2.669.372,58  1.169.143,90  -1.404.323,98 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)  3.545.329,70  3.592.551,35  5.100.771,99  1.734.743,68 

Κατανέμονται σε:          

Ιδιοκτήτες μητρικής  5.034.225,41  3.678.003,25  5.615.322,45  1.923.635,06 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -1.488.895,71  -85.451,90  -514.550,46  -188.891,38 

Λοιπά συνολικά έσοδα         

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα         

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών  -77.445,94  -14.701,56  -74.191,07  -14.188,64 

Αναβαλλόμενος Φόρος  20.135,94  3.822,40  19.289,68  3.689,04 

Στοιχεία που ανακατατάσσονται 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα  0,00  0,00  0,00  0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  -57.310,00  -10.879,16  -54.901,39  -10.499,60 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους (Α)+(Β)  3.488.019,70  3.581.672,19  5.045.870,60  1.724.244,08 

Κατανέμονται σε:         

Ιδιοκτήτες μητρικής  4.977.794,91  3.667.731,64  5.560.759,72  1.913.512,51 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -1.489.775,21  -86.059,45  -514.889,12  -189.268,43 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά 

μετοχή - βασικά σε € 19 0,0769  0,0562  0,0858  0,0294 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σημείωση 

1/1 - 

30/6/2015  

1/1 - 

30/6/2014  

1/4 -  

30/6/2015  

1/4 -    

30/6/2014 

Κύκλος εργασιών μετά Rebate & Clawback 3 34.200.858,25  33.341.142,85  18.777.262,71  17.023.250,19 

Κόστος πωληθέντων  25.125.197,19  24.669.461,98  12.473.481,86  12.178.859,62 

Μικτά κέρδη / (ζημίες)  9.075.661,06  8.671.680,87  6.303.780,85  4.844.390,57 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 15 1.308.718,47  1.546.357,79  629.914,50  879.013,15 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  -1.211.492,48  -1.307.947,47  -612.492,67  -660.511,39 

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -1.005.885,74  -947.498,83  -715.543,12  -594.942,23 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 16 -93.649,01  -63.254,60  -24.186,52  -35.702,48 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και 

αποσβέσεων (EBITDA)  10.485.166,07  10.287.340,36  6.790.511,84  5.621.168,11 

Αποσβέσεις 5,6 -2.411.813,77  -2.388.002,60  -1.209.038,80  -1.188.920,49 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων  (EBIT)  8.073.352,30  7.899.337,76  5.581.473,04  4.432.247,62 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 17 11.047,05  729.555,79  9.934,10  693.118,22 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 17 -1.407.441,93  -1.568.020,59  -702.840,92  -797.521,90 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  6.676.957,42  7.060.872,96  4.888.566,22  4.327.843,94 

Φόρος Εισοδήματος 18 865.565,84  -1.862.893,23  1.344.618,99  -1.138.798,34 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)  7.542.523,26  5.197.979,73  6.233.185,21  3.189.045,60 

Λοιπά συνολικά έσοδα         

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα         

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών  -69.725,44  -14.193,80  -69.102,59  -11.704,60 

Αναβαλλόμενος Φόρος  18.128,61  3.690,39  17.966,67  3.043,20 

Στοιχεία που ανακατατάσσονται 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα  0,00  0,00  0,00  0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  -51.596,83  -10.503,41  -51.135,92  -8.661,40 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους (Α)+(Β)  7.490.926,43  5.187.476,32  6.182.049,29  3.180.384,20 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά 

μετοχή - βασικά σε € 19 0,1153  0,0794  0,0952  0,0487 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1-30/6/2015  1/1-30/6/2014  1/1-30/6/2015  1/1-30/6/2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες        

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 4.333.300,95  6.261.923,93  6.676.957,42  7.060.872,96 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις 5.328.600,54  5.467.528,20  2.411.813,77  2.388.002,60 

Προβλέψεις 893.837,97  -524.568,65  -1.143.727,30  1.002.519,19 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.444.333,28  3.519.597,88  1.407.441,93  1.568.020,59 

Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδ.δραστ/τας -30.867,77  -106.043,37  -11.047,05  -729.555,79 

Λοιπές προσαρμογές (R & C) 6.206.628,58  3.707.814,40  3.431.313,02  2.070.483,34 

  20.175.833,55  18.326.252,39  12.772.751,79  13.360.342,89 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης        

Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων 141.202,91  -120.487,08  10.464,46  -14.284,78 

Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων -15.485.650,86  -15.372.091,28  -10.561.084,13  -14.024.621,44 

(Αύξηση)/Mείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού -497,00  -55.458,00  -1.378,00  -55.000,00 

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 4.088.774,62  -6.243.312,29  3.721.640,25  -3.372.679,47 

Εκροή προβλέψεων -947.759,11  -1.231,91  -943.967,79  0,00 

  -12.203.929,44  -21.792.580,56  -7.774.325,21  -17.466.585,69 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες  7.971.904,11  -3.466.328,17  4.998.426,58  -4.106.242,80 

Λειτουργικές  δραστηριότητες        

Καταβληθέντες τόκοι -1.959.140,65  -2.315.471,66  -1.253.834,83  -652.751,20 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -55.722,11  -1.525.896,44  0,00  -895.329,36 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές   

δραστηριότητες (Α) 5.957.041,35  -7.307.696,27 
 

3.744.591,75  -5.654.323,36 

Επενδυτικές δραστηριότητες        

Αγορές ενσώματων παγίων -1.548.642,22  -934.255,64  -1.189.516,12  -676.692,58 

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -21.545,35  -31.942,34  -16.063,00  -30.933,31 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 1.000,00  12.713,01  1.000,00  12.713,01 

Αγορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών        

στοιχείων διαθεσίμων  προς πώληση 0,00  0,00  0,00  -1.000.000,00 

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων σε        

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0,00  -584.199,90  0,00  -584.199,90 

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων        

σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0,00  601.882,25  0,00  601.882,25 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 30.867,77  88.361,02  11.047,05  711.873,44 

Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων μερών 0,00  0,00  0,00  0,00 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 9.787,50  19.820,94  9.787,50  5.679,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από Επενδυτικές   

δραστηριότητες (Β) -1.528.532,30  -827.620,66  -1.183.744,57  -959.678,09 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες        

Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 0,00  948.690,80  0,00  0,00 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -5.405,87  -22.942,60  -5.405,87  0,00 

Αποπληρωμή δανεισμού -120.007,43  -1.112.575,84  0,00  -600.000,00 

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων 0,00  -55.116,06  0,00  0,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες (Γ) -125.413,30  -241.943,70  -5.405,87  -600.000,00 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

(Α+Β+Γ) 4.303.095,75  -8.377.260,63 
 

2.555.441,31  -7.214.001,45 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 4.912.786,20  17.054.184,98  1.206.843,46  10.426.079,08 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 9.215.881,95  8.676.924,35  3.762.284,77  3.212.077,63 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο  

Υπέρ το 

Άρτιο  

Λοιπά 

Αποθεματικά  

Αποθεματικά 

Αναπρο-

σαρμογής  

Σωρευμένα 

Κέρδη / Ζημίες  Σύνολο  

Μη 

Ελέγχουσες 

Συμμετοχές  

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 

(την 1η Ιανουαρίου 2014) 23.388.223,32  42.497.459,83  15.182.897,31  41.420.144,17  -29.020.077,65  93.468.646,98  10.080.345,60  103.548.992,58 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  3.667.731,64  3.667.731,64  -86.059,45  3.581.672,19 

Συνολικά έσοδα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  3.667.731,64  3.667.731,64  -86.059,45  3.581.672,19 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00  0,00  0,00  0,00  -16.482,34  -16.482,34  -6.460,26  -22.942,60 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  948.690,80  948.690,80 

Λοιπές προσαρμογές απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0,00  0,00  0,00  0,00  -3.000,00  -3.000,00  0,00  -3.000,00 

Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας απ’ευθείας 

στα Ίδια Κεφάλαια 0,00  0,00  0,00  0,00  91.309,31  91.309,31  1.543,24  92.852,55 

Τακτικό Αποθεματικό 0,00  0,00  102.555,36  0,00  -102.555,36  0,00  0,00  0,00 

Επίδραση αύξησης/μείωσης ποσοστού συμμετοχής 

σε θυγατρική 0,00  0,00  0,00  0,00  262.842,69  262.842,69  -262.842,69  0,00 

Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών 0,00  0,00  0,00  0,00  -1.009.946,01  -1.009.946,01  0,00  -1.009.946,01 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 

(την 30η Ιουνίου 2014) 23.388.223,32  42.497.459,83  15.285.452,67  41.420.144,17  -26.130.177,72  96.461.102,27  10.675.217,24  107.136.319,51 

                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 

(την 1η Ιανουαρίου 2015) 23.388.223,32  42.497.459,83  15.284.000,68  38.685.409,20  -34.535.355,94  85.319.737,09  8.517.855,70  93.837.592,79 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  4.977.794,90  4.977.794,90  -1.489.775,20  3.488.019,70 

Συνολικά έσοδα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  4.977.794,90  4.977.794,90  -1.489.775,20  3.488.019,70 

Αύξηση κεφαλαίου (με δωρεάν μετοχές) από 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 5.405.868,60  0,00  0,00  0,00  0,00  5.405.868,60  0,00  5.405.868,60 

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (μερισμάτων) 

προηγουμένων χρήσεων 0,00  0,00  -6.006.520,70  0,00  0,00  -6.006.520,70  0,00  -6.006.520,70 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00  -5.405,87  0,00  0,00  0,00  -5.405,87  0,00  -5.405,87 

Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας απ’ευθείας 

στα Ίδια Κεφάλαια 0,00  1.405,53  0,00  0,00  0,00  1.405,53  0,00  1.405,53 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 

(την 30η Ιουνίου 2015) 28.794.091,92  42.493.459,49  9.277.479,98  38.685.409,20  -29.557.561,04  89.692.879,55  7.028.080,50  96.720.960,05 
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 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο  

Υπέρ το 

Άρτιο  

Λοιπά 

Αποθεματικά  

Αποθεματικά 

Αναπρο-

σαρμογής  

Σωρευμένα 

Κέρδη / 

Ζημίες  Σύνολο  

Μη 

Ελέγχουσες 

Συμμετοχές  

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 

(την 1η Ιανουαρίου 2014) 23.388.223,32  42.497.459,83  14.590.321,32  30.249.575,29  48.942.182,39  159.667.762,15  0,00  159.667.762,15 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  5.187.476,32  5.187.476,32  0,00  5.187.476,32 

Συνολικά έσοδα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  5.187.476,32  5.187.476,32  0,00  5.187.476,32 

Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας 

απ'ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0,00  0,00  0,00  0,00  87.279,29  87.279,29  0,00  87.279,29 

Διανομη αφορολόγητων αποθεματικών 0,00  0,00  0,00  0,00  -1.009.946,01  -1.009.946,01  0,00  -1.009.946,01 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 

(την 30η Ιουνίου 2014) 23.388.223,32  42.497.459,83  14.590.321,32  30.249.575,29  53.206.991,99  163.932.571,75  0,00  163.932.571,75 

                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 

(την 1η Ιανουαρίου 2015) 23.388.223,32  42.497.459,83  14.590.321,32  28.499.233,01  40.231.918,56  149.207.156,04  0,00  149.207.156,04 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  7.490.926,43  7.490.926,43  0,00  7.490.926,43 

Συνολικά έσοδα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  7.490.926,43  7.490.926,43  0,00  7.490.926,43 

Αύξηση κεφαλαίου (με δωρεάν μετοχές) από 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 5.405.868,60  0,00  0,00  0,00  0,00  5.405.868,60  0,00  5.405.868,60 

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (μερισμάτων) 

προηγουμένων χρήσεων 0,00  0,00  -6.006.520,70  0,00  0,00  -6.006.520,70  0,00  -6.006.520,70 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00  -5.405,87  0,00  0,00  0,00  -5.405,87  0,00  -5.405,87 

Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας 

απ'ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0,00  1.405,53  0,00  0,00  0,00  1.405,53  0,00  1.405,53 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 

(την 30η Ιουνίου 2015) 28.794.091,92  42.493.459,49  8.583.800,62  28.499.233,01  47.722.844,99  156.093.430,03  0,00  156.093.430,03 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2015 - 30/6/2015 

 

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 

9. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

(στο εξής Όμιλος) δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών υγείας και την εισαγωγή και 

εμπορία υγειονομικού υλικού που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του κλάδου της Υγείας. 

 

Η εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» 

από 01/06/2013 και μετά, ενοποιείται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

 

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 εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 – 30/6/2015 εγκρίθηκαν από 

το Διοικητικό Συμβούλιο την 28/08/2015. 

 

2.  Αρχές σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 

 

2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 

30/6/2015 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 

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

λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις εξαμηνιαίες 

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

ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014. 
  

Οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που 

απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με 

τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2014. 

 

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. 
 

http://www.iaso.gr/
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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 

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

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

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

και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2015 

 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 21 «Εισφορές» 

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

καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που 

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

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17η Ιουνίου 2014 και δεν αναμένεται να  έχει 

σημαντική επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 

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

Το Σ.Δ.Λ.Π. στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 

2013 τις κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 

Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α., Κύκλος 2011-2013 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 

2013,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

 Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα 

με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής  ενός υπάρχοντος  και  σε 

ισχύ  Δ.Π.Χ.Α. ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α. το οποίο δεν 

είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α. 

επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια 

έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα  Δ.Π.Χ.Α.. 

 Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το Δ.Π.Χ.Α. 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη 

λογιστική αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές 

καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 

 Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, 

που ορίζεται στην παράγραφο 52 του Δ.Π.Χ.Α. 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που 

λογιστικοποιήθηκαν  και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», 
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ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση». 

 Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον 

ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο Δ.Π.Χ.Π. 3 «Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 40 

«Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων 

ξεχωριστά. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 

εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο  

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι 

υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν εφαρμόσει 

νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετούν την επίδραση τους στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

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

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

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

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

υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015. 

 Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 9, το οποίο 

περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το Δ.Λ.Π. 39 και όλες τις προηγούμενες 

εκδόσεις του Δ.Π.Χ.Α. 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω 

των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών 

ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο 

της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει 

αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη 

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

Δ.Π.Χ.Α. 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 

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

Το Σ.Δ.Λ.Π. στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 

2013 και τον Σεπτέμβριο του 2014 τους κατωτέρω κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε 

υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α., Κύκλος 2010-2012 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 

2013,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. 

 

 Δ.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» 

και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που 

προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης». 

 

 Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του  σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού. 

 

 Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην 

εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης ότι η 

οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς 

παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία 

του τομέα παρουσιάζονται τακτικά. 

 

 Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του Δ.Π.Χ.Α. 13 και οι τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 

9 και του Δ.Λ.Π. 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι  βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά, 

απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό. 

 

 Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων 

αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 

 

 Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού 

στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής 

οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας. 

 

 Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α., Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 

2014 και  έχουν εφαρμογή για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016. 

 Δ.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση 

και Διακοπείσες Δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή 

διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία 

συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων 

του Δ.Π.Χ.Α. 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν 

αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης. 

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

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να 

αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που 

έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. 

Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 7 σχετικά με τον 

συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν 

απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

 Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας 

εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και 

όχι με βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής 

ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα , χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των 

κρατικών ομολόγων.  

 Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να 

ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του 

σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στην έκθεση 

Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης 

οικονομικής έκθεσης, πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την 

ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν 

πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση 

είναι ελλιπής. 

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

Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014, 

αποσαφηνίζουν ότι η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών 

καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών  μπορεί να εμποδίσει 

την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, καθορίζοντας το που 

και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών 

καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. 
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 Δ.Λ.Π. 16 και Δ.Λ.Π. 38 (Τροποποιήσεις) - Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές 

μεθόδους απόσβεσης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα 

έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών 

ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. 

 Δ.Λ.Π. 16 και Δ.Λ.Π. 41 (Τροποποιήσεις) - Γεωργία: Διαρκή Φυτά 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 16 έτσι 

ώστε να αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2016, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. 

 Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» - Μέθοδος της 

Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, 

επιτρέπει σε μία οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη 

λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις 

ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε 

κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. 

 Δ.Π.Χ.Α. 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και Δ.Λ.Π. 

28 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - 

Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της 

Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 

2014, είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει 

μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία 

αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν 

επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016. 

 Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 12 και Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποιήσεις) – Εταιρείες Επενδύσεων: 

Εφαρμογή των εξαιρέσεων ενοποίησης 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 12 

και Δ.Λ.Π. 28 για θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων 

ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και επιτρέπεται 

νωρίτερη εφαρμογή. 

 Δ.Π.Χ.Α. 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» - Λογιστικός χειρισμός 

της απόκτησης μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα 

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν 

αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η 
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τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016. 

 Δ.Π.Χ.Α. 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ.Δ.Λ.Π. εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Α. 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι 

Λογαριασμοί». 

Σκοπός του Δ.Π.Χ.Α. 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που 

προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή 

ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος.   

Το Δ.Π.Χ.Α. 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα 

Δ.Π.Χ.Α. να συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων 

αναβαλλόμενων λογαριασμών» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά 

την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα 

υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις 

οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες 

γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016.  

 Δ.Π.Χ.Α. 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ.Δ.Λ.Π. εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Α. 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

το οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του 

εσόδου. 

Το Δ.Π.Χ.Α. 15 αντικαθιστά τα Δ.Λ.Π. 18, Δ.Λ.Π 11 και τις διερμηνείες  Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13, 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15, Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18 και Μ.Ε.Δ. 31. 

Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο 

και απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο 

μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες για 

την αναγνώριση του εσόδου. 

 

3.  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. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις 

εκτιμήσεις. 

Κατά την σύνταξη των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές 

εκτιμήσεις και κρίσεις που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών 

αρχών του Ομίλου, είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Επίσης, οι κύριες πηγές δημιουργίας αβεβαιότητας, 

που υπήρχαν κατά την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 

2014, παρέμειναν ίδιες και για τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 

2015. 

 

Επίδραση Rebate & Claw back επί των οικονομικών μεγεθών 

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Υ9/οικ.39255/5.5.2014 και Υ9/οικ.3926/5.5.2014 αποφάσεις του 

Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 1202/12.5.2014 (οι οποίες κατήργησαν 

τις προηγούμενες αποφάσεις Υ9/οικ. 77307/14.8.2013 και Υ9/οικ.91813), καθώς και με τις 

αποφάσεις Υ9/οικ.62558/15.07.2014 Φ.Ε.Κ. Β΄ 2111/1.8.2014, την Υ9/οικ.70521/14.8.2014 
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ΦΕΚ Β’ 2243/18.8.2014 (που κατήργησε τις αποφάσεις Υ9/οικ.38064/30.4.2014 και 

Υ9/οικ.39263/5.5.2014), την Υ9/οικ.70522/18.8.2014 (η οποία κατήργησε την 

Υ9/οικ.39259/5.5.2014) και τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 

Α’167/23.7.2013), καθορίζονται τα εξής: 

α) ο αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (Claw back) των ετών 2013-2015 δαπανών 

νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η 

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

ψυχιατρικές κλινικές, μονάδες αιμοκάθαρσης, και κάθε άλλη ιδιωτική ή ειδικού καθεστώτος 

μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας και (κάθε είδους) διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και 

φυσιοθεραπείες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

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

διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους 

συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους καθώς και ο τρόπος απόδοσης του ποσού επιστροφής 

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

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

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

αυτών με υποχρεώσεις του Οργανισμού. 

γ) τα μέγιστα όρια δαπανών του 2014, τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση για όλους τους 

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

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

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

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

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

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

2013, στο ποσό των  € 235 εκατ.  για το 2014 και σύμφωνα με δημόσια προφορική ενημέρωση 

του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παραμένει το ποσό των € 235 εκατ. και για το έτος 2015. 

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

από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού μήνα και 

ε) ο καθορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων ελέγχου της 

συνταγογράφησης και εκτέλεσης των εργαστηριακών πράξεων καθώς και η εφαρμογή των 

ορίων ανά γεωγραφική περιοχή και τον καθορισμό ορίων δαπανών ανά νομό και πάροχο. 

 

Οι εταιρείες του ομίλου ΙΑΣΩ, ως μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (Σ.Ε.Κ.) σε 

συνεργασία με άλλες εταιρείες του κλάδου, έχουν προσβάλλει τις διατάξεις της εφαρμοστικής 

Υπουργικής Απόφασης του παραπάνω Νόμου, μέσω υποβολής αντίστοιχων αιτήσεων 

ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας αφού ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εμμέσως και μονομερώς 

επιβάλει την δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των ασφαλισμένων του, όταν 

υπερκαλυφθεί η προϋπολογισθείσα δαπάνη του Οργανισμού. Οι αιτήσεις αυτές, σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις των νομικών, έχουν βάσιμους λόγους να ευοδωθούν, δεδομένου ότι πολλές από 

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

παραβιάζουν βασικές αρχές της οικονομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου.  

  

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κοινοποίησε στις 28/5/2014 τα σημειώματα-αποφάσεις με τα ποσά των rebate 

και claw back συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορούν τη χρήση του 2013 τα οποία είναι € 

12.431.623,25 και € 21.774.357,02 για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά 

δεν θεωρούνται οριστικά δεδομένου ότι έχει θεσμοθετηθεί, έχει συμφωνηθεί και έχει ήδη 

δρομολογηθεί η πραγματοποίηση ελέγχων από ιδιωτικές ελεγκτικές κοινοπραξίες σε όλες τις 

τιμολογήσεις των κλινικών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επειδή οι έλεγχοι αυτοί δεν έχουν ακόμα 

ολοκληρωθεί, αφού εκκρεμεί η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, τα ανωτέρω 

ποσά δεν θεωρούνται εκκαθαρισμένα αφού θα επανακαθοριστούν. Πλέον αυτών, οι εταιρείες 
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του Ομίλου δεν αποδέχονται τις πράξεις που κοινοποιήθηκαν για τη χρήση του 2013, και 

έχουν προσφύγει κατά αυτών στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. 

 

Για τον προϋπολογισμό του 2014 εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση Γ3/οικ. 96176/11.11.2014, 

που προβλέπει (με αναδρομική ισχύ από 1/1/2014), κλειστό προϋπολογισμό για κάθε πάροχο - 

Κλινική και τυχόν υπέρβαση θα περικοπεί με εφαρμογή μηχανισμού claw back. Με την 

απόφαση αυτή ο προϋπολογισμός του 2014 που αντιστοιχεί σε κάθε Κλινική θα προκύψει 

κυρίως από τα αποτελέσματα και τα οικονομικά μεγέθη των ελέγχων που θα ολοκληρώσουν οι 

Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες για τις υποβολές – λογαριασμούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά  

το έτος 2013 καθώς και από αριθμοδείκτες και διακασίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί.  Ενώ οι 

έλεγχοι αυτοί, όπως προαναφέθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, βρίσκονται στο στάδιο της 

διαιτησίας, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εξέδωσε και κοινοποίησε στις 18/11/2014, αποφάσεις καθορισμού 

ποσών rebate και claw back Α’ Εξαμήνου 2014 οι οποίες αντίκειται στην παραπάνω 

θεσμοθετημένη και καθορισμένη διαδικασία. Μάλιστα αξίζει ιδιαίτερης προσοχής ότι στις 

αποφάσεις αυτές ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναγνωρίζει την ανάγκη επαναϋπολογισμού του claw back που 

σημαίνει ότι ο ίδιος ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναγνωρίζει αλλά και ουσιαστικά καθιστά τις αποφάσεις 

προσωρινού χαρακτήρα. 

 

Στις παραπάνω αποφάσεις που αφορούν το Α’ Εξάμηνο του 2014 αναφέρονται για rebate και 

claw back ποσά που ως προς το rebate μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν σχετική βασιμότητα 

αφού είναι σαφής και συμβατός ο τρόπος υπολογισμού με τις προηγούμενες ρυθμίσεις και 

αποφάσεις. Αντίθετα, τα ποσά που αναφέρουν οι αποφάσεις αυτές για το claw back δεν έχουν 

καμμία βασιμότητα όπως προκύπτει από τα σχετικά Γ και Δ των ιδίων των αποφάσεων. 

Συγκεκριμένα, το σχετικό Γ αναφέρει ότι «Ο υπολογισμός claw back έτους 2014 έγινε 

σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού του έτους 2013» δηλαδή αντίκειται καταφανώς στην 

θεσμοθετημένη διαδικασία ειδικού υπολογισμού και στο σχετικό Δ που μεταξύ άλλων 

αναφέρει ότι «…θα επαναϋπολογιστεί το claw back του έτους 2014».  Κατά των αποφάσεων 

αυτών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι εταιρείες του Ομίλου προσέφυγαν στη δικαιοσύνη (Διοικητικό 

Εφετείο) και αναμένεται η εκδίκασή τους.  

 

Όπως έχει γνωστοποιηθεί και παλαιότερα, η μητρική εταιρεία αλλά και οι θυγατρικές εταιρείες 

του Ομίλου που έχουν σύμβαση συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έχουν ήδη προβεί σε 

ενέργειες για τη μετακύλιση μέρους του καταχωρηθέντος ως πρόβλεψη επί των οικονομικών 

καταστάσεων κόστους claw back και rebate, σε τρίτους.  

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν είναι δυνατό σε καμιά περίπτωση να υπολογιστεί 

επακριβώς η τελική επίπτωση επί των αποτελεσμάτων αυτή τη χρονική στιγμή. Παρά ταύτα 

για λόγους ορθής λογιστικής απεικόνισης, λαμβάνοντας τα μέχρι σήμερα στοιχεία που 

τέθηκαν υπόψιν μας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι εταιρείες του ομίλου ΙΑΣΩ προέβησαν σε 

ανάλογες εκτιμήσεις για rebate και claw back μειώνοντας τον Κύκλο εργασιών και τα Ίδια 

Κεφάλαια τους της περιόδου 1/1/2015 έως 30/6/2015 κατά € 3,51 εκατ. και € 6,30 εκατ. για 

την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα 

παραπάνω ποσά είναι επαρκή και δεν θα εμφανίσουν σημαντικές αποκλίσεις από τα οριστικά, 

δηλαδή ότι οι προβλέψεις είναι επαρκείς.  

 

4.  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 
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επιχειρηματικούς τομείς δραστηριότητάς της που αντιπροσωπεύουν τις υπηρεσίες που παρέχει 

ο Όμιλος. 

Ως εκ τούτου, οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι δύο: 

(1) Παροχή υπηρεσιών υγείας 

(2) Εμπορία ιατρικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού. 

 

Οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων του Ομίλου για τις περιόδους 

1/1-30/6/2015 και 1/1-30/6/2014, έχουν ως κάτωθι: 

 

1/1-30/6/2015 (*) Παροχή 

υπηρεσιών 

υγείας 

Εμπορία 

ιατρικού 

εξοπλισμού & 

υγειονομικού 

υλικού (**) Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο 

Πωλήσεις 

     Σε τρίτους 61.072.710,49 46.906,02 78.628,38 - 61.198.244,89 

Διατομεακές 183.571,65 1.406.181,04 0,00 -1.589.752,69 0,00 

Σύνολο 61.256.282,14 1.453.087,06 78.628,38 -1.589.752,69 61.198.244,89 

      Αποτελέσματα 

     Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκμετάλλευσης 1.437.048,41 -2.535,20 -94,55 -124.917,64 1.309.501,02 

Οργανικά Έξοδα -55.287.871,88 -1.167.642,93 -11.813,27 1.706.348,63 -54.760.979,45 

Χρηματοοικονομικό έσοδα & έξοδα -3.415.314,88 -2.391,42 4.240,79 0,00 -3.413.465,51 

 

     

Κέρδη προ φόρων 3.990.143,79 280.517,51 70.961,35 -8.321,70 4.333.300,95 

Φόροι εισοδήματος -694.811,11 -73.194,45 -19.965,69 0,00 -787.971,25 

Καθαρά Κέρδη / Ζημίες περιόδου (Α) 3.295.332,68 207.323,06 50.995,66 -8.321,70 3.545.329,70 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -57.310,00 0,00 0,00 0,00 -57.310,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους (Α)+(Β) 3.238.022,68 207.323,06 50.995,66 -8.321,70 3.488.019,70 

 

 

1/1-30/6/2014 (*) Παροχή 

υπηρεσιών 

υγείας 

Εμπορία 

ιατρικού 

εξοπλισμού & 

υγειονομικού 

υλικού(**) Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο 

Πωλήσεις 

     Σε τρίτους 64.062.504,87 259.820,64 55.391,06 - 64.377.716,57 

Διατομεακές 143.608,99 1.171.254,38 8.847,81 -1.323.711,18 0,00 

Σύνολο 64.206.113,86 1.431.075,02 64.238,87 -1.323.711,18 64.377.716,57 

      Αποτελέσματα 

     Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκμετάλλευσης 1.373.388,45 40,92 0,00 -128.639,67 1.244.789,70 

Οργανικά Έξοδα -56.136.491,99 -1.252.152,15 0,00 1.441.616,31 -55.947.027,83 

Χρηματοοικονομικό έσοδα & έξοδα -2.747.871,33 -2.683,18 0,00 -663.000,00 -3.413.554,51 

      Κέρδη προ φόρων 6.695.138,99 176.280,61 64.238,87 -673.734,54 6.261.923,93 

Φόροι εισοδήματος -2.606.825,98 -45.844,49 -16.702,11 0,00 -2.669.372,58 

Καθαρά Κέρδη / Ζημίες περιόδου (Α) 4.088.313,01 130.436,12 47.536,76 -673.734,54 3.592.551,35 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -10.879,16 0,00 0,00 0,00 -10.879,16 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους (Α)+(Β) 4.077.433,85 130.436,12 47.536,76 -673.734,54 3.581.672,19 

 

(*) Τα οικονομικά μεγέθη του Α’ Εξαμήνου 2015 και του Α’ Εξαμήνου 2014 είναι μειωμένα από 

την επίδραση του Rebate & Claw back (βλέπε και σημείωση 3). 

(**) Η θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.», με κύριο αντικείμενο την 

εμπορία υγειονομικού υλικού και ιατρικού πάγιου εξοπλισμού, ξεκίνησε την δραστηριοποίησή 

της στο Β’ Τρίμηνο του 2013 και κατατάχθηκε ως ανεξάρτητος λειτουργικός τομέας.  
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των λειτουργικών τομέων του Ομίλου για τις 

περιόδους 1/1-30/6/2015 και 1/1-30/6/2014, έχουν ως κάτωθι: 

 

 

Παροχή 

υπηρεσιών 

υγείας 

Εμπορία 

ιατρικού 

εξοπλισμού & 

υγειονομικού 

υλικού Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο 

Περουσιακά στοιχεία την 30/6/2015 

     Λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία τομέα 309.688.527,65 2.254.602,39 0,00 -2.930.445,31 309.012.684,73 

Μη επιμεριζόμενα περιουσιακά στοιχεία 

τομέα 142.254.591,80 146.156,92 25.857.385,83 -127.463.338,59 40.794.795,96 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 451.943.119,45 2.400.759,31 25.857.385,83 -130.393.783,90 349.807.480,69 

      Υποχρεώσεις την 30/6/2015 

     Λειτουργικές υποχρεώσεις τομέα 180.525.923,60 1.793.627,96 43.513,08 -12.480.871,18 169.882.193,46 

Μη επιμεριζόμενες υποχρεώσεις τομέα 81.316.447,23 73.194,45 2.275.078,49 -460.392,99 83.204.327,18 

Σύνολο υποχρεώσεων 261.842.370,83 1.866.822,41 2.318.591,57 -12.941.264,17 253.086.520,64 

 

 

 

Παροχή 

υπηρεσιών 

υγείας 

Εμπορία 

ιατρικού 

εξοπλισμού & 

υγειονομικού 

υλικού Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο 

Περουσιακά στοιχεία την 30/6/2014 

     Λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία τομέα 323.643.456,46 1.663.568,50 0,00 -8.674.752,68 316.632.272,28 

Μη επιμεριζόμενα περιουσιακά στοιχεία 

τομέα 151.141.187,75 54.632,74 29.383.693,51 -135.115.435,54 45.464.078,46 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 474.784.644,21 1.718.201,24 29.383.693,51 -143.790.188,22 362.096.350,74 

      Υποχρεώσεις την 30/6/2014 

     Λειτουργικές υποχρεώσεις τομέα 171.875.079,41 1.241.821,69 43.050,02 -8.644.402,04 164.515.549,08 

Μη επιμεριζόμενες υποχρεώσεις τομέα 88.370.095,11 45.844,49 3.190.117,82 -1.161.575,27 90.444.482,15 

Σύνολο υποχρεώσεων 260.245.174,52 1.287.666,18 3.233.167,84 -9.805.977,31 254.960.031,23 

 

 

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, ενσώματα και άϋλα πάγια και προβλέψεις.  

Οι υποχρεώσεις των τομέων περιλαμβάνουν όλες τις επιχειρηματικές υποχρεώσεις και 

αποτελούνται κυρίως από λογαριασμούς, μισθούς και φόρους πληρωτέους βραχυπροθέσμως και 

δεδουλευμένες υποχρεώσεις. 
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5.  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 30/6/2015 

 

 

Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση 

 

Σύνολο 

Έναρξη περιόδου (1/1/2015) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 28.553.684,00 83.142.708,61 43.541.464,06 235.041,89 13.084.105,18 181.071,78 
 

168.738.075,52 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -21.310.836,61 -29.503.017,80 -235.041,66 -10.810.379,48 0,00 
 

-61.859.275,55 

Αναπόσβεστη αξία 28.553.684,00 61.831.872,00 14.038.446,26 0,23 2.273.725,70 181.071,78 

 
106.878.799,97 

Κίνηση περιόδου  

(1/1 - 30/6/2015) 

       
  

Υπόλοιπο έναρξης 28.553.684,00 61.831.872,00 14.038.446,26 0,23 2.273.725,70 181.071,78 

 

106.878.799,97 

Απομείωση αξίας 

ακινήτων(επανεκτίμηση) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Προσθήκες 0,00 348.832,15 503.791,07 27.500,00 123.878,84 185.514,06 

 

1.189.516,12 

Διαγραφή αρχικής αξίας 

πωληθέντων 0,00 0,00 -75.792,77 0,00 0,00 0,00 
 

-75.792,77 

Διαγραφή σωρευμένων 

αποσβέσεων  0,00 0,00 75.792,73 0,00 0,00 0,00 
 

75.792,73 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -874.993,56 -1.193.085,31 0,00 -232.988,49 0,00 
 

-2.301.067,36 

Αναπόσβεστη αξία 28.553.684,00 61.305.710,59 13.349.151,98 27.500,23 2.164.616,05 366.585,84 

 
105.767.248,69 

Λήξη περιόδου (30/6/2015) 

       
  

Κόστος ή εκτίμηση 28.553.684,00 83.491.540,76 43.969.462,36 262.541,89 13.207.984,02 366.585,84 
 

169.851.798,87 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -22.185.830,17 -30.620.310,38 -235.041,66 -11.043.367,97 0,00 
 

-64.084.550,18 

Αναπόσβεστη αξία 28.553.684,00 61.305.710,59 13.349.151,98 27.500,23 2.164.616,05 366.585,84 

 
105.767.248,69 

 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 30/6/2014 

 

 

Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση 

 

Σύνολο 

Έναρξη περιόδου (1/1/2014) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 30.332.125,00 82.823.169,76 43.613.100,32 235.041,89 12.723.376,10 0,00 

 

169.726.813,07 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -19.577.273,84 -27.731.442,02 -235.041,66 -10.405.918,56 0,00 
 

-57.949.676,08 

Αναπόσβεστη αξία 30.332.125,00 63.245.895,92 15.881.658,30 0,23 2.317.457,54 0,00 

 
111.777.136,99 

Κίνηση περιόδου  

(1/1 - 30/6/2014) 

       
  

Υπόλοιπο έναρξης 30.332.125,00 63.245.895,92 15.881.658,30 0,23 2.317.457,54 0,00 

 
111.777.136,99 

Απομείωση αξίας 

ακινήτων(επανεκτίμηση) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Προσθήκες 0,00 380.372,43 102.154,79 0,00 163.523,69 30.641,67 
 

676.692,58 

Διαγραφή αρχικής αξίας 

πωληθέντων 0,00 0,00 -421.488,97 0,00 -35.719,29 0,00 
 

-457.208,26 

Διαγραφή σωρευμένων 

αποσβέσεων  0,00 0,00 419.649,30 0,00 29.754,25 0,00 
 

449.403,55 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -862.313,65 -1.166.999,53 0,00 -210.106,80 0,00 
 

-2.239.419,98 

Αναπόσβεστη αξία 30.332.125,00 62.763.954,70 14.814.973,89 0,23 2.264.909,39 30.641,67 

 
110.206.604,88 

Λήξη περιόδου (30/6/2014) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 30.332.125,00 83.203.542,19 43.293.766,14 235.041,89 12.851.180,50 30.641,67 

 

169.946.297,39 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -20.439.587,49 -28.478.792,25 -235.041,66 -10.586.271,11 0,00 

 

-59.739.692,51 

Αναπόσβεστη αξία 30.332.125,00 62.763.954,70 14.814.973,89 0,23 2.264.909,39 30.641,67 

 
110.206.604,88 
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 30/6/2015 

 

Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 

υπό 

εκτέλεση 

 

Σύνολο 

Έναρξη περιόδου (1/1/2015) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 66.074.897,94 192.276.508,59 89.692.948,25 441.848,11 34.279.428,87 764.464,34 
 

383.530.096,10 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -40.628.634,04 -62.313.797,19 -437.334,84 -25.912.176,19 0,00 
 

-129.291.942,26 

Αναπόσβεστη αξία 66.074.897,94 151.647.874,55 27.379.151,06 4.513,27 8.367.252,68 764.464,34 

 
254.238.153,84 

Κίνηση περιόδου  

(1/1 - 30/6/2015) 
       

  

Υπόλοιπο έναρξης 66.074.897,94 151.647.874,55 27.379.151,06 4.513,27 8.367.252,68 764.464,34 

 

254.238.153,84 

Απομείωση αξίας 

ακινήτων(επανεκτίμηση) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

Προσθήκες 0,00 359.731,15 753.565,17 27.500,00 151.483,17 256.362,73 

 

1.548.642,22 
Διαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 -75.792,77 0,00 -40.135,28 0,00 

 

-115.928,05 
Διαγραφή σωρευμένων 

αποσβέσεων  0,00 0,00 75.792,73 0,00 39.681,45 0,00 

 

115.474,18 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -1.970.296,33 -2.422.214,10 -3.088,00 -798.649,81 0,00 

 

-5.194.248,24 

Αναπόσβεστη αξία 66.074.897,94 150.037.309,37 25.710.502,09 28.925,27 7.719.632,21 1.020.827,07 

 
250.592.093,95 

Λήξη περιόδου (30/6/2015) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 66.074.897,94 192.636.239,74 90.370.720,65 469.348,11 34.390.776,76 1.020.827,07 

 

384.962.810,27 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -42.598.930,37 -64.660.218,56 -440.422,84 -26.671.144,55 0,00 

 

-134.370.716,32 

Αναπόσβεστη αξία 66.074.897,94 150.037.309,37 25.710.502,09 28.925,27 7.719.632,21 1.020.827,07 

 

250.592.093,95 

 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 30/6/2014 

 

Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 

υπό 

εκτέλεση 

 

Σύνολο 

Έναρξη περιόδου (1/1/2014) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 74.463.222,57 188.807.662,62 89.536.507,17 441.848,11 33.787.948,12 383.466,35 

 

387.420.654,94 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -36.682.959,87 -57.943.419,48 -422.435,44 -24.327.643,31 0,00 

 

-119.376.458,10 

Αναπόσβεστη αξία 74.463.222,57 152.124.702,75 31.593.087,69 19.412,67 9.460.304,81 383.466,35 

 
268.044.196,84 

Κίνηση περιόδου  

(1/1 - 30/6/2014) 

       

  

Υπόλοιπο έναρξης 74.463.222,57 152.124.702,75 31.593.087,69 19.412,67 9.460.304,81 383.466,35 

 
268.044.196,84 

Απομείωση αξίας 

ακινήτων(επανεκτίμηση) 0,00 4.868,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

4.868,32 

Προσθήκες 0,00 427.955,93 199.043,92 0,00 276.614,17 30.641,67 

 

934.255,69 
Διαγραφή αρχικής αξίας 

πωληθέντων 0,00 0,00 -421.488,97 0,00 -36.786,61 0,00 

 

-458.275,58 
Διαγραφή σωρευμένων 
αποσβέσεων  0,00 4.868,31 419.649,30 0,00 30.653,99 0,00 

 

455.171,60 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -1.970.814,11 -2.478.424,41 -8.670,28 -821.316,27 0,00 

 

-5.279.225,07 

Αναπόσβεστη αξία 74.463.222,57 150.591.581,20 29.311.867,53 10.742,39 8.909.470,09 414.108,02 

 
263.700.991,80 

Λήξη περιόδου (30/6/2014) 

       

  

Κόστος ή εκτίμηση 74.463.222,57 189.230.750,23 89.314.062,12 441.848,11 34.027.775,68 414.108,02 

 

387.891.766,73 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -38.648.905,67 -60.002.194,59 -431.105,72 -25.118.305,59 0,00 

 

-124.200.511,57 

Αναπόσβεστη αξία 74.463.222,57 150.581.844,56 29.311.867,53 10.742,39 8.909.470,09 414.108,02 

 

263.691.255,16 

 

 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους  στη χρήση  

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

της αξίας τους χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι απαξιωμένου κόστους αντικατάστασης, η 

συγκριτική μέθοδος και η υπολειμματική μέθοδος. 

  

Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη 

υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ύψους 120% της αξίας των ομολογιακών δανείων 

ποσού € 147,77 εκατ. και της θυγατρικής εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 
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ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» όπου για τα ακίνητά της υπάρχει υποθήκη 

υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της ALPHA BANK συνολικού ποσού 25,5 εκατ. 

€ για εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου. 

 

 

6.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 30/6/2015 

 

 

Άδειες 

παραγωγής 

& εκμ/σεως Σήματα 

Μηχανογραφικές 

εφαρμογές 

 

Σύνολο 

Έναρξη περιόδου (1/1/2015) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.216.323,26 

 

3.716.299,16 

Σωρευμένες Αποσβέσεις -45.039,00 -126.914,15 -2.871.547,57 

 

-3.043.500,72 

Αναπόσβεστη αξία 120.061,52 207.961,23 344.775,69 

 
672.798,44 

Κίνηση περιόδου  

(1/1 - 30/6/2015) 

    

  

Υπόλοιπο έναρξης 120.061,52 207.961,23 344.775,69 

 

672.798,44 

Προσθήκες 0,00 0,00 16.063,00 

 

16.063,00 

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

 

0,00 

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

 

0,00 

Αποσβέσεις περιόδου -1.651,04 -4.173,92 -104.921,45 

 

-110.746,41 

Αναπόσβεστη αξία 118.410,48 203.787,31 255.917,24 

 
578.115,03 

Λήξη περιόδου (30/6/2015) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.232.386,26 

 

3.732.362,16 

Σωρευμένες Αποσβέσεις -46.690,04 -131.088,07 -2.976.469,02 

 

-3.154.247,13 

Αναπόσβεστη αξία 118.410,48 203.787,31 255.917,24 

 
578.115,03 

 

 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 30/6/2014 

 

 

Άδειες 

παραγωγής 

& εκμ/σεως Σήματα 

Μηχανογραφικές 

εφαρμογές 

 

Σύνολο 

Έναρξη περιόδου (1/1/2014) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.091.838,10 

 

3.591.814,00 

Σωρευμένες Αποσβέσεις -41.736,98 -118.566,31 -2.611.621,10 

 

-2.771.924,39 

Αναπόσβεστη αξία 123.363,54 216.309,07 480.217,00 

 
819.889,61 

Κίνηση περιόδου  

(1/1 - 30/6/2014) 

    

  

Υπόλοιπο έναρξης 123.363,54 216.309,07 480.217,00 

 
819.889,61 

Προσθήκες 0,00 0,00 30.933,31 

 

30.933,31 

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

 

0,00 

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

 

0,00 

Αποσβέσεις περιόδου -1.651,04 -4.173,92 -142.757,66 

 

-148.582,62 

Αναπόσβεστη αξία 121.712,50 212.135,15 368.392,65 

 
702.240,30 

Λήξη περιόδου (30/6/2014) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.122.771,41 

 

3.622.747,31 

Σωρευμένες Αποσβέσεις -43.388,02 -122.740,23 -2.754.378,76 

 

-2.920.507,01 

Αναπόσβεστη αξία 121.712,50 212.135,15 368.392,65 

 
702.240,30 
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 30/6/2015 

 

 

Άδειες 

παραγωγής 

& εκμ/σεως Σήματα 

Μηχανογραφικές 

εφαρμογές 

 

Σύνολο 

Έναρξη περιόδου (1/1/2015) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 915.899,51 5.417.458,61 

 

6.498.458,64 

Σωρευμένες Αποσβέσεις -45.039,00 -701.882,70 -4.925.237,41 

 

-5.672.159,11 

Αναπόσβεστη αξία 120.061,52 214.016,81 492.221,20 

 
826.299,53 

Κίνηση περιόδου  

(1/1 - 30/6/2015) 

    

  

Υπόλοιπο έναρξης 120.061,52 214.016,81 492.221,20 

 

826.299,53 

Προσθήκες 0,00 0,00 21.545,35 

 

21.545,35 

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

 

0,00 

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

 

0,00 

Αποσβέσεις περιόδου -1.651,04 -10.158,77 -122.542,49 

 

-134.352,30 

Αναπόσβεστη αξία 118.410,48 203.858,04 391.224,06 

 
713.492,58 

Λήξη περιόδου (30/6/2015) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 915.899,51 5.439.003,96 

 

6.520.003,99 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -46.690,04 -712.041,47 -5.047.779,90 

 

-5.806.511,41 

Αναπόσβεστη αξία 118.410,48 203.858,04 391.224,06 

 
713.492,58 

 

 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 30/6/2014 

 

 

Άδειες 

παραγωγής 

& εκμ/σεως Σήματα 

Μηχανογραφικές 

εφαρμογές 

 

Σύνολο 

Έναρξη περιόδου (1/1/2014) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 915.899,51 5.282.105,24 

 

6.363.105,27 

Σωρευμένες Αποσβέσεις -41.736,98 -645.130,63 -4.633.010,39 

 

-5.319.878,00 

Αναπόσβεστη αξία 123.363,54 270.768,88 649.094,85 

 
1.043.227,27 

Κίνηση περιόδου  

(1/1 - 30/6/2014) 

    

  

Υπόλοιπο έναρξης 123.363,54 270.768,88 649.094,85 

 
1.043.227,27 

Προσθήκες 0,00 0,00 31.942,34 

 

31.942,34 

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

 

0,00 

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

 

0,00 

Αποσβέσεις περιόδου -1.651,04 -28.376,07 -158.276,02 

 

-188.303,13 

Αναπόσβεστη αξία 121.712,50 242.392,81 522.761,17 

 
886.866,48 

Λήξη περιόδου (30/6/2014) 

    

  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 915.899,51 5.314.047,58 

 

6.395.047,61 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -43.388,02 -673.506,70 -4.791.286,41 

 

-5.508.181,13 

Αναπόσβεστη αξία 121.712,50 242.392,81 522.761,17 

 
886.866,48 

 
   

7.  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, μείον ζημίες 

απομείωσης. 

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. 
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Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες την 

30/6/2015 ΕΔΡΑ 

% ΣΥΜ/ΧΗΣ 

(ΑΜΕΣΗ & 

ΕΜΜΕΣΗ) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

    

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. 

Ελλάδα, Χολαργός 

Αττικής 97,07% 76.172.543,03 

2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 6.870.159,86 

3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 153.858,40 

4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 4.861.890,00 

5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 297.000,00 

6. MEDSTEM SERVICES A.E. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 475.200,00 

7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Λάρισα 72,31% 9.732.813,51 

8. HOCO Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 64,19% 5.617.945,72 

9. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Κορωπί 

Αττικής 57,47% 488.721,75 

ΣΥΝΟΛΟ   104.670.132,27 

 
 

Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες την 

31/12/2014 ΕΔΡΑ 

% ΣΥΜ/ΧΗΣ 

(ΑΜΕΣΗ & 

ΕΜΜΕΣΗ) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

    

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. 

Ελλάδα, Χολαργός 

Αττικής 97,07% 76.172.543,03 

2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 6.870.159,86 

3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 153.858,40 

4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 4.861.890,00 

5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 297.000,00 

6. MEDSTEM SERVICES A.E. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 475.200,00 

7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Λάρισα 72,31% 9.732.813,51 

8. HOCO Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 64,19% 5.617.945,72 

9. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Κορωπί 

Αττικής 57,47% 488.721,75 

ΣΥΝΟΛΟ   104.670.132,27 
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8.  Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: 

 

 

Ομίλου 

30/6/2015 

Ομίλου 

31/12/2014 

Εταιρείας 

30/6/2015 

Εταιρείας 

31/12/2014 

Μη εισηγμένοι τίτλοι:       

Μετοχές  2.203.376,86 2.203.376,86 2.203.376,86 2.203.376,86 

Σύνολο 2.203.376,86 2.203.376,86 2.203.376,86 2.203.376,86 

 

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτελούνται από επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου σε εταιρείες που δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές. 

Οι εν λόγω επενδύσεις εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους 

μειωμένες με τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. 

Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας € 2.203.376,86 αφορούν στις εγκαταστημένες 

στην Ελλάδα εταιρείες «Λητώ Α.Ε.» και «Λητώ Holdings A.E.» όπου ο Όμιλος ΙΑΣΩ 

συμμετέχει σε ποσοστό 5,49% και 11,10% αντίστοιχα.  

 

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  

 

 
Ομίλου 

30/6/2015 

Ομίλου 

31/12/2014 

Εταιρείας 

30/6/2015 

Εταιρείας 

31/12/2014 

Πελάτες 67.553.362,14 54.470.293,26 19.852.574,40 14.562.260,66 

Γραμμάτια στο χαρτ/λάκιο 5.512.123,62 5.099.550,97 1.569.381,48 1.335.587,67 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 4.796.795,07 4.733.946,38 2.727.929,02 2.706.163,37 

Επιταγές εισπρακτέες 266.768,12 680.862,93 156.763,90 109.459,40 

Επιταγές σε καθυστέρηση 1.776.233,29 1.479.043,91 425.258,64 425.258,64 

Επισφαλείς πελάτες 7.623.483,70 10.463.980,53 3.659.483,80 3.584.418,61 

Μείον: προβλ. απομείωσης -19.659.528,19 -18.668.322,10 -6.862.505,57 -6.419.382,25 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 67.869.237,75 58.259.355,88 21.528.885,67 16.303.766,10 
Προκαταβλημένοι-παρακρατημένοι 

φόροι εισοδ/τος 8.777.034,42 8.478.221,92 4.655.925,22 4.174.656,26 
Απαιτήσεις από Φ.Π.Α. 121.314,90 2.046.790,67 0,00 1.381.959,87 

Χρεώστες διάφοροι 3.812.732,19 3.527.934,27 1.336.227,81 1.188.987,33 

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών & 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων 93,87 0,00 9.659.087,23 7.530.254,14 

Προκ/λές αγορών αποθ/των 85.237,37 71.009,12 20.928,43 18.665,36 

Μετ/κοί λογ/μοί ενερ/κού 3.948.257,08 700.052,45 3.120.344,38 25.273,26 

Λοιπές απαιτήσεις 101.369,49 54.410,32 5.277,60 5.419,81 

Μείον: προβλ. απομείωσης -1.088.348,06 -1.088.348,06 0,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 15.757.691,26 13.790.070,69 18.797.790,67 14.325.216,03 

 

Η αύξηση των απαιτήσεων από Πελάτες, οφείλεται ιδίως στην πολύ μεγάλη καθυστέρηση των 

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

προηγούμενων χρήσεων. Ελάχιστα επιβάρυναν την περίοδο 1/1-30/6/2015 τα capital controls. 

 

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών – χρεωστών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης 

απομείωσης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς αλλά και βάσει της 

ενηλικίωσης των υπολοίπων τους για αυτούς που έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα και 

επιβαρύνει ισόποσα τα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου. 
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Οι μεταβολές στις επισφαλείς απαιτήσεις κατά την περίοδο 1/1-30/6/2015 και κατά τη χρήση 

2014 για την Εταιρεία και τον Όμιλο, έχουν ως εξής: 

 

  
Ομίλου 

30/6/2015 

Ομίλου 

31/12/2014 

Εταιρείας 

30/6/2015 

Εταιρείας 

31/12/2014 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ/ΧΡΗΣΗΣ 19.756.670,16 17.863.634,41 6.419.382,25 6.113.696,73 

Αυξήσεις κατά τη διάρκεια της 

περιόδου/χρήσης 1.061.585,12 2.352.077,22 446.585,12 452.290,33 

Μειώσεις προβλέψεων από 

εισπραχθείσες επισφάλειες κατά 

τη διάρκεια της περιόδου -70.379,03 -459.041,47 -3.461,80 -146.604,81 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ/ΧΡΗΣΗΣ 20.747.876,25 19.756.670,16 6.862.505,57 6.419.382,25 

 

 

10.  Αποθέματα 

  Ομίλου 

30/6/2015 

Ομίλου 

31/12/2014 

Εταιρείας 

30/6/2015 

Εταιρείας 

31/12/2014 

Εμπορεύματα 157.543,35 227.710,26 0,00 0,00 

Αναλώσιμα Υλικά 3.053.637,42 3.124.673,42 1.194.554,98 1.205.019,44 

Υπόλοιπο 3.211.180,77 3.352.383,68 1.194.554,98 1.205.019,44 

 

 

11.  Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας και 

χαμηλού κινδύνου. 

 

  Ομίλου 

30/6/2015 

Ομίλου 

31/12/2014 

Εταιρείας 

30/6/2015 

Εταιρείας 

31/12/2014 

Ταμείο 263.386,73 11.921,24 205.211,63 257,87 

Καταθέσεις όψεως 8.652.495,22 4.580.864,96 3.557.073,14 1.206.585,59 

Προθεσμιακές καταθέσεις 300.000,00 320.000,00 0,00 0,00 

Σύνολο 9.215.881,95 4.912.786,20 3.762.284,77 1.206.843,46 

 

 

12.  Δάνεια 

Η ανάλυση των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου σε βραχυπρόθεσμη και  

μακροπρόθεσμη λήξη ανά εταιρεία κατά την 30/6/2015 έχει ως εξής: 

 

 Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Σύνολο 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 67.083.250,00 0,00 67.083.250,00 

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 27.306.000,00 0,00 27.306.000,00 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E 47.540.000,00 0,00 47.540.000,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 21.031.272,90 0,00 21.031.272,90 

Σύνολο 162.960.522,90 0,00 162.960.522,90 
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Η ανεπιφύλακτη προφορική και άτυπη συναίνεση της Τράπεζας κατά το έτος 2014 αλλά και 

επόμενα, καθώς και η έγγραφη (7/4/2015) συναίνεση για την μη εφαρμογή των 

προβλεπομένων χρηματοοικονομικών δεικτών και των εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών 

συνθηκών που προκλήθηκαν από τις περικοπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Rebate & Claw back), 

καλύπτει απολύτως τη χρήση 2014. Ταυτόχρονα παρέχεται η διαβεβαίωση ότι δεν θα 

συνεκτιμηθούν οι δείκτες για όλο το έτος 2015, αφού η συναίνεση καλύπτει το έως 31/12/2015 

διάστημα.  

Για την εξασφάλιση των εταιρειών του Ομίλου από το ως άνω ενδεχόμενο, οι εταιρείες 

υπέβαλλαν σχετικό αίτημα στις Ομολογιούχους Τράπεζες προκειμένου να προβούν σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης της σύμβασης και να λάβουν την έγγραφη-τυπική 

συναίνεση τους και να απεικονιστούν στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και όχι 

στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

12.1  Καθαρός Δανεισμός 

 

  Όμιλος  

30/6/2015 

Όμιλος  

31/12/2014 

Εταιρεία  

30/6/2015 

Εταιρεία  

31/12/2014 

Σύνολο Δανεισμού 162.960.522,90 163.080.530,33 67.083.250,00 67.083.250,00 

Ταμειακά Διαθέσιμα & 

Ισοδύναμα -9.215.881,95 -4.912.786,20 -3.762.284,77 -1.206.843,46 

Καθαρός Δανεισμός 153.744.640,95 158.167.744,13 63.320.965,23 65.876.406,54 

 

 

13.  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και λήγουν εντός της χρήσης. 

 

14.  Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 

19, έχει συνταχθεί αναλογιστική μελέτη από ανεξάρτητο αναλογιστή. 

Από την εν λόγω μελέτη προέκυψαν σωρευτικά τα παρακάτω υπόλοιπα ανά εταιρεία: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2015 31/12/2014 
ΙΑΣΩ Α.Ε. 1.852.877,00 1.765.273,01 

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. 1.111.596,00 1.065.618,76 
MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 15.571,29 15.504,57 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 174.999,00 157.621,40 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 103.986,29 103.655,51 

ΟΜΙΛΟΣ 3.259.029,58 3.107.673,25 

 

  
Ομίλου 

30/6/2015 

Ομίλου 

31/12/2014 

Εταιρείας 

30/6/2015 

Εταιρείας 

31/12/2014 

Προμηθευτές 36.799.068,26 35.143.087,18 10.365.750,32 9.329.269,63 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 6.625.246,10 5.266.395,57 2.751.500,26 1.461.983,10 

Υποχρεώσεις από φόρους-

τέλη 4.257.640,80 1.902.806,00 2.676.172,43 953.599,55 

Πιστωτές διάφοροι 7.639.159,20 6.517.220,58 3.490.068,65 3.225.928,06 

Μεταβ. Λογ/μοί παθητικού 4.066.624,32 860.152,22 1.690.616,00 225.801,71 

Λοιπές υποχρεώσεις 571.264,10 669.757,82 299.033,10 183.554,55 

Σύνολο 59.959.002,78 50.359.419,37 21.273.140,76 15.380.136,60 
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Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις εταιρείες του Ομίλου 

που απασχολούν προσωπικό έχουν ως εξής: 

 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Επιτόκιο προεξόφλησης 2,50% 2,50% 

Αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση αποδοχών 2,00% 2,00% 

Μέση αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή  

προσωπικού 23,38-29,57 23,38 

 

15.  Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 

 

  Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

30/6/2015 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2014 

- Έσοδα από μισθώματα 
(1)

 338.326,26 342.103,99 263.992,56 262.792,56 

- Επιχορηγήσεις 9.787,50 50.524,94 9.787,50 36.383,00 

- Παρεπόμενες υπηρεσίες 
(1)

 1.418.810,29 1.337.784,61 1.016.107,40 1.019.505,81 

- Λοιπά έσοδα πελατών 
(2)

 και    

   Κέρδη πάγιων στοιχείων 5.897,84 389.068,87 1.383,83 194.797,59 

- Έσοδα από προβλέψεις προηγ.  

   Χρήσεων 6.542,68 18.535,34 3.461,80 18.535,34 

- Έσοδα προηγ.χρήσεων 45.415,44 6.789,68 773,98 1.204,09 

- Έσοδα από επανεκτίμηση 

ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Λοιπά 22.753,48 18.745,74 13.211,40 13.139,40 

 Σύνολο 1.847.533,49 2.163.553,17 1.308.718,47 1.546.357,79 

 

(1) 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. 

(2) Τα Λοιπά έσοδα πελατών της περσινής περιόδου, αφορούν κυρίως σε όφελος που 

προέκυψε από διακανονισμό παλαιοτέρων οφειλών της Εταιρείας και των εταιρειών του 

Ομίλου με πιστωτές και προμηθευτές τους εντός του Α’ Εξαμήνου 2014. 

 

16.  Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2015 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2014 

Προσαυξήσεις & Λοιπά έξοδα πελατών  218.737,07 63.911,02 1.236,89 2.248,89 

Ζημίες Εκποίησης Πάγιων Στοιχείων 2.730,08 2.022,25 0,00 1.854,69 

Φόροι-Τέλη παρελθουσών χρήσεων 158.800,64 340.249,01 20.680,00 50.481,41 

Περικοπές και λοιπά έξοδα ασφαλιστικών 

ταμείων 37.571,98 226.225,88 3.956,55 0,00 

Λοιπά έξοδα παρελθουσών χρήσεων 120.192,70 76.173,88 67.775,57 8.669,61 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 210.181,43 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 538.032,47 918.763,47 93.649,01 63.254,60 

 

Οι φόροι και τα τέλη παρελθουσών χρήσεων αφορούν κύρια σε προσαυξήσεις που επιβάρυναν 

την θυγατρική εταιρείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. λόγω μη αποδοχής από την Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Αθηνών της τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος της χρήσης 2013. 
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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 20). 

 

17.  Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό  

 

 Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 30/6/2015 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2014 

- Χρεωστικοί τόκοι 211.607,89 222.355,87 147.150,38 181.960,38 

- Τόκοι εκχώρησης χρημ/κών 

απαιτήσεων (factoring) 0,00 1.065,50 0,00 0,00 

- Τόκοι & έξοδα ομολογιακού 

δανείου 3.182.828,35 3.201.331,85 1.233.021,32 1.320.174,98 

- Χαρτόσημο & ΟΓΑ δανείων 25.592,64 61.200,00 25.592,64 61.200,00 

- Λοιπά 24.304,40 33.644,66 1.677,59 4.685,23 

Σύνολο  3.444.333,28 3.519.597,88 1.407.441,93 1.568.020,59 

Χρηματοοικονομικά έσοδα         

- Πιστωτικοί τόκοι 30.867,77 91.004,59 11.047,05 58.240,45 

- Μερίσματα  0,00 0,00 0,00 656.370,00 

- Έσοδα από πώληση χρεογράφων 0,00 14.945,34 0,00 14.945,34 

- Λοιπά 0,00 93,44 0,00 0,00 

Σύνολο  30.867,77 106.043,37 11.047,05 729.555,79 

 

 

18.  Φόρος εισοδήματος 

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

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

εκπιπτόμενων στην φορολογία εισοδήματος δαπανών. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος 

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

δηλώνονται παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις 

φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρείας και 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 νομικών 

προσώπων ορίζεται σε 26% για τη χρήση 2013 και μετά. Με τον Ν.4334/2015 της 16/7/2015, 

ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 26% σε 29% για εισοδήματα που 

αποκτώνται απο 1/1/2015. Η αλλαγή αυτή αποτελεί μεταγενέστερο μη διορθωτικό γεγονός και 

δεν έχει απεικονισθεί σε αυτές τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 30/6/2015 και της 

31/12/2014, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται 

συμψηφισμένες. 

Ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου και της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Φόρος εισοδήματος 30/6/2015 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2014 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 149.802,89 0,00 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος 638.168,36 2.669.372,58 -865.565,84 1.862.893,23 

Σύνολο 787.971,25 2.669.372,58 -865.565,84 1.862.893,23 
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Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

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

εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/6/2015 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2014 

Κέρδη προ φόρων 4.333.300,95 6.261.923,93 6.676.957,42 7.060.872,96 

Φορολογικός συντελεστής 26% 26% 26% 26% 
Φόρος με βάση τον τρέχοντα 

συντελεστή 1.126.658,25 1.628.100,22 1.736.008,93 1.835.826,97 

          

Φόρος από μη εκπιπτόμενα έξοδα 310.546,15 24.912,94 194.431,61 27.066,26 
Αναλογούν φόρος  μη 

αναγνωρισμένης φορολογικής ζημιάς -651.396,80 838.040,24 -2.796.006,38 0,00 

Λοιπά 2.163,65 178.319,18 0,00 0,00 

Φόρος 787.971,25 2.669.372,58 -865.565,84 1.862.893,23 

 

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής: 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 2009-2010, 2014 

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. 2009-2010, 2014 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 2010, 2014 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 2008-2010, 2014 

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 2008-2010, 2014 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝ. Α.Ε. 2008-2010, 2014 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ.ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 2010, 2014 

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ Α.Ε. 2010, 2014 

HOCO Α.Ε. 2014 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 2010, 2014 

 

Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, οι εταιρείες του Ομίλου ελέγχθηκαν από Ορκωτό 

Ελεγκτή-Λογιστή.  

Για τη χρήση 2014, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά 

πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων οικονομικών 

καταστάσεων περιόδου 2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Εντός του Α’ Εξαμήνου του 2015, ολοκληρώθηκε ο Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος για τις 

χρήσεις 2009 και 2010 στη θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» από τον οποίο προέκυψαν λογιστικές διαφορές περίπου € 2,1 εκατ. οι 

οποίες συμψηφίστηκαν και μείωσαν αντίστοιχα τις δηλωθείσες φορολογικές ζημίες των 

ελεγχόμενων χρήσεων. 

 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος, έχουν σχηματίσει πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου για τις 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, το σωρευτικό υπόλοιπο της οποίας έχει, την 30/6/2015, ως 

εξής: 

 

ΧΡΗΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2009 350.355,54 350.355,54 

2010 281.828,28 273.438,69 

ΣΥΝΟΛΟ 632.183,82 623.794,23 
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Στην τρέχουσα περίοδο η μητρική αναγνώρισε έσοδο αναβαλλόμενου φόρου ποσού 

2.796.006,38 που προέρχεται από φορολογικές ζημίες λόγω της εύλογης βεβαιότητας σχετικά 

με την ανάκτησή τους. 

 

Δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενος φόρος ποσού 730.224.88 επί φορολογικών ζημιών 

λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με την ανάκτησή τους. Οι εν λόγω διαφορές επανεξετάζονται 

σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τα σχετικά ποσά θα 

αναγνωρισθούν αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα για την ανάκτησή τους.  

 

19.  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 

  30/6/2015 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2014 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της 

μητρικής (από τις συνεχιζόμενες 

εκμεταλλεύσεις) 5.034.225,41 3.678.003,25 7.542.523,26 5.197.979,73 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών (ΔΛΠ33) 59.718.841 59.718.841 59.718.841 59.718.841 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,0769 0,0562 0,1153 0,0794 

 

Με βάση το Δ.Λ.Π. 33, και μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 

αποθεματικών (βλέπε Σημείωση 21 Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων), ο 

σταθμισμένος αριθμός μετοχών την 30/6/2015 και την 30/6/2014 για την Εταιρεία και τον 

Όμιλο, ανέρχεται σε 65.441.118 μετοχές. Για την συγκρισιμότητα τα κέρδη ανά μετοχή της 

περιόδου 1/1-30/6/2014 αναπροσαρμόσθηκαν από € 0,0978 σε € 0,0794 και από € 0,0692 σε 

0,0562 για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα. 
 

 

20.  Εγγυήσεις – Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις για θέματα που προκύπτουν από τη δραστηριότητά 

του. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Εγγυήσεις 

Η μητρική εταιρεία, την 30/6/2015, έχει δώσει εγγυήσεις σε τράπεζες ύψους € 83,06 εκατ. 

υπέρ των θυγατρικών και συγγενών της εταιρειών οι οποίες αναλύονται ανά εταιρεία ως εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. Θυγατρική 30.600.000,00 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Θυγατρική 48.760.000,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. Θυγατρική 3.700.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   83.060.000,00 

 

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.  
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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 και εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην 

οικονομική τους 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. 

 

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 

30/6/2015, έχουν κοινοποιηθεί στις εταιρείες του Ομίλου αγωγές που δεν καλύπτονται από 

συμβάσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης, ύψους € 4.097.803,36 για τις οποίες εκτιμούμε 

ότι τα τυχόν επιδικασθέντα ποσά θα καλυφθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες 

έχουν συνάψει συμβάσεις επαγγελματικής ασφαλιστικής ευθύνης οι συνεναγόμενοι ιατροί. 

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

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

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

την κάθε Εταιρεία ότι ενδέχεται να προκύψει. 

 

IIΙ. Απαιτήσεις από εργατικές διαφορές 

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

εταιρείας 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 (όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί μετά την σε πρώτο βαθμό εκδίκαση αρκετών εκ των υποθέσεων) ποσού περίπου 

€ 90,86 εκατ. και € 109,66 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 30/6/2015, σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονομικές 

Καταστάσεις ποσό περίπου € 1,35 εκατ. και € 2,75 εκατ. αντίστοιχα σε βάρος των Ιδίων 

Κεφαλαίων. 
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Αναλυτικά οι προβλέψεις ανά αιτία εμφανίζονται στη σημείωση 25 των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

 

Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, παρουσιάζονται στη 

σημείωση 18. 

 

21.  Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένο και διαιρείται σε εξήντα πέντε 

εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες και εκατόν δεκαοκτώ (65.441.118) κοινές 

ονομαστικές μετοχές αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών (0,44 €). Όλες οι μετοχές είναι 

εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

Με την από 19/6/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μητρικής 

εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

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

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 

€ 5.405.868,60 με κεφαλαιοποίηση του ποσού των € 6.006.520,99 που προέρχεται από 

φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρείας των χρήσεων 2010 και 2011, 

€3.029.838,02 και €2.976.682,97 αντίστοιχα. Ειδικότερα το αποθεματικό των €3.029.838,02 

σχηματίστηκε στις 29/6/2011 και αποτελεί μη διανεμηθέν μέρισμα της χρήσης 2010 και το 

ποσό των €2.976.682,97 σχηματίστηκε στις 21/6/2012 και αποτελεί μη διανεμηθέν μέρισμα 

της χρήσης 2011. Από το ανωτέρω ποσό των αποθεματικών, θα παρακρατηθεί ο φόρος επί των 

μερισμάτων ύψους 10% και ως εκ τούτου θα διαμορφωθεί σε € 5.405.868,89, ενώ για την 

έκδοση ακέραιου αριθμού μετοχών, ποσό € 0,29 από τα μη διανεμηθέντα κέρδη του 

οικονομικού έτους 2011 θα παραμείνει στο αποθεματικό. Συνεπεία των ανωτέρω, η αύξηση θα 

πραγματοποιηθεί με την έκδοση 12.286.065 νέων κοινών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής 

αξίας € 0,44 η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της 

Εταιρείας σε αναλογία 0,231136351 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. Με την 

ολοκλήρωση της αύξησης, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 28.794.091,92 διαιρούμενο σε 65.441.118 κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστης. 

 

 

 

 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ 

ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

      

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15 

      

Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου  12.286.065 0,44 5.405.868,60 0,00 5.405.868,60 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 

Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 -4.000,34 -4.000,34 

Μείωση μετοχικού Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 65.441.118 0,44 28.794.091,92 42.493.459,49 71.287.551,41 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός 

μετοχών βάσει του Δ.Λ.Π. 33 65.441.118 

 

0,44 28.794.091,92 42.493.459,49 71.287.551,41 
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22.  Αποθεματικά εύλογης αξίας – Λοιπά αποθεματικά 

 

  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Οικόπεδα 15.986.946,68 15.986.946,68 9.468.213,04 9.468.213,04 

Κτίρια 22.698.462,52 22.698.462,52 19.031.019,97 19.031.019,97 

Σύνολο αποθεματικών εύλογης 

αξίας 38.685.409,20 38.685.409,20 28.499.233,01 28.499.233,01 

Τακτικό αποθεματικό 9.277.479,69 9.277.479,69 8.583.800,33 8.583.800,33 

Ειδικά αποθεματικά 0,29 6.006.520,99 0,29 6.006.520,99 

Σύνολο λοιπών αποθεματικών 9.277.479,98 15.284.000,68 8.583.800,62 14.590.321,32 

 

 

23.  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 
 

  
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 50.905,85 61.646,83 42.105,85 42.105,85 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΣΟΔΑ 

ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 6.398.319,76 6.471.219,27 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.449.225,61 6.532.866,10 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 

υπηρεσιών φύλαξης των επόμενων ετών δημιουργώντας αντίστοιχες μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις μέχρι τη λήξη των εικοσαετών συμφωνηθεισών συμβάσεων. Τα μακροπρόθεσμα 

αυτά έσοδα της φύλαξης λογίζονται κάθε φορά εντός της περιόδου της οποίας προσφέρονται 

και οι αντίστοιχες υπηρεσίες. 

 

24.  Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις, περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις για εκκρεμοδικίες 

(βλέπε σημείωση 20 Οικ. Καταστάσεων) και προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 

των ανέλεγκτων χρήσεων 2009 και 2010 με σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόμενο επιβολής 

πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου (βλέπε και σημείωση 

18 Οικ. Καταστάσεων). 

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 

 30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες 2.745.508,78 3.689.476,57 1.354.936,06 2.298.903,85 

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού 

ελέγχου 632.183,82 632.183,82 623.794,23 623.794,23 

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 339.973,81 343.765,13 61.576,15 61.576,15 

ΣΥΝΟΛΟ 3.717.666,41 4.665.425,52 2.040.306,44 2.984.274,23 
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25.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία, τις εταιρείες που 

ελέγχονται από τη μητρική εταιρεία, τις συγγενείς εταιρείες, τα διευθυντικά στελέχη και τα 

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. 

 

25.1  Ενδοεταιρικές συναλλαγές  

Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα εταιρειών του Ομίλου ΙΑΣΩ για τις περιόδους 1/1-30/6/2015 

και 1/1-30/6/2014 είναι τα κάτωθι: 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 - 30/6/2015 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 
ΙΑΣΩ 

GENERAL 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

MEDSTEM 

SERVICES 

HOCO 

Α.Ε. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ A.E. - 144.902,56 3.832,95 13.143,90 0,00 24.490,22 8.516,00 194.885,63 

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 72.600,51 - 1.870,24 0,00 0,00 17.884,54 0,00 92.355,29 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 271,96 3.376,41 - 17.600,00 0,00 0,00 0,00 21.248,37 

MEDSTEM SERVICES A.E 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

HOCO Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 825.074,23 386.514,79 153.195,02 1.216,14 0,00 40.180,86 - 1.406.181,04 

ΣΥΝΟΛΑ 897.946,70 534.793,76 158.898,21 31.960,04 0,00 82.555,62 8.516,00 1.714.670,33 

         

         ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 - 30/6/2014 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 
ΙΑΣΩ 

GENERAL 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

MEDSTEM 

SERVICES 

HOCO 

Α.Ε. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ A.E. - 164.096,59 3.797,53 12.724,47 0,00 24.615,90 7.314,00 212.548,49 

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 43.925,58 - 3.045,94 0,00 0,00 0,00 0,00 46.971,52 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 1.222,46 54,00 - 20.300,00 0,00 0,00 0,00 21.576,46 

MEDSTEM SERVICES A.E 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

HOCO Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 754.612,41 290.042,70 109.338,93 765,20 0,00 16.495,14 - 1.171.254,38 

ΣΥΝΟΛΑ 799.760,45 454.193,29 116.182,40 33.789,67 0,00 41.111,04 7.314,00 1.452.350,85 

 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. 24 

  Όμιλος Εταιρεία 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών (I) 488.021,72 488.021,72 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. (II) 0,00 0,00 

Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη (ΙΙΙ) 166.240,78 102.041,01 

Σύνολο 654.262,50 590.062,73 

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. 
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II. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται για την ιδιότητά τους αυτή.  

III. Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υγείας που 

πρόσφεραν τα μέλη του Δ.Σ. ως ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες και σε αγορές 

αγαθών και υπηρεσιών από εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν. 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και 

τις οικογένειές τους). 
 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 30/6/2015 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

A.E. 

ΙΑΣΩ 

ΜΑΚΕΔ

ΟΝΙΑΣ 

A.E. 

ΣΥΓΧΡΟ

ΝΟ 

ΠΟΛΥΔΥ

ΝΑΜΟ 

A.E. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 

A.E. 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙ

ΑΣ A.E. 

MEDSTE

M 

SERVICE

S A.E. 

HOCO 

Α.Ε. 

ΦΙΛΟΚ

ΤΗΤΗ

Σ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ Α.Ε. - 76.529,36 0,00 0,00 471.832,28 326,21 0,00 0,00 0,00 548.687,85 

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 496.012,98 - 0,00 0,00 910.789,94 16.785,71 0,00 0,00 0,00 1.423.588,63 

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

A.E. 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ A.E. 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ A.E. 8.857,89 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 8.857,89 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

A.E. 3.370.079,31 23.380,59 0,00 0,00 419.073,62 - 0,00 0,00 0,00 3.812.533,52 

MEDSTEM SERVICES 

A.E. 2.884,72 0,00 0,00 0,00 1.214,21 15.252,00 - 0,00 0,00 19.350,93 

HOCO Α.Ε. 42.427,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 42.427,75 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 6.493.026,78 21.416,26 0,00 0,00 110.981,57 0,00 0,00 0,00 - 6.625.424,61 

ΣΥΝΟΛΑ 10.413.289,43 121.326,21 0,00 0,00 1.913.891,62 32.363,92 0,00 0,00 0,00 12.480.871,18 

 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 30/6/2014 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

A.E. 

ΙΑΣΩ 

ΜΑΚΕΔ

ΟΝΙΑΣ 

A.E. 

ΣΥΓΧΡΟ

ΝΟ 

ΠΟΛΥΔ

ΥΝΑΜΟ 

A.E. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗ

ΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

A.E. 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙ

ΑΣ A.E. 

MEDSTE

M 

SERVIC

ES A.E. 

HOCO 

Α.Ε. 

ΦΙΛΟ

ΚΤΗΤ

ΗΣ 

Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ Α.Ε. - 75.849,67 0,00 0,00 420.996,10 1.451,15 13.930,40 0,00 0,00 512.227,32 

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 405.293,60 - 0,00 0,00 408.189,42 12.637,67 0,00 0,00 0,00 826.120,69 

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

A.E. 30,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ A.E. 30,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ A.E. 1.383,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,00 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

A.E. 2.244.766,26 18.978,31 0,00 0,00 164.135,68 - 0,00 0,00 0,00 2.427.880,25 

MEDSTEM 

SERVICES A.E. 177,60 0,00 0,00 0,00 0,00 24.969,00 - 0,00 0,00 25.146,60 

HOCO Α.Ε. 41.787,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 41.787,53 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 4.781.929,08 3.523,90 0,00 0,00 24.343,67 0,00 0,00 0,00 - 4.809.796,65 

ΣΥΝΟΛΑ 7.475.397,07 98.351,88 0,00 0,00 1.017.664,87 39.057,82 13.930,40 0,00 0,00 8.644.402,04 

 

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.  
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26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 

30/6/2015 

 

 Με τον Ν.4334/2015 της 16/7/2015, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε 

από 26% σε 29% για εισοδήματα που αποκτώνται απο 1/1/2015. Η αλλαγή αυτή 

αποτελεί μεταγενέστερο μη διορθωτικό γεγονός και δεν έχει απεικονισθεί σε αυτές τις 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Αν η μεταβολή αυτή είχε αναγνωριστεί στις 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2015, θα είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων κατά περίπου € 17 χιλ. 

Αντίστοιχα, οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αυξάνονταν κατά περίπου 

€ 1,9 εκατ. 

 Με τον Ν.4334 της 16/7/2015, ο συντελεστής Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών 

κλειστής νοσηλείας, αυξήθηκε από 13% σε 23%. Μέχρι σήμερα, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει 

αποσαφηνίσει αν θα αυξήσει ισόποσα τον προϋπολογισμό του για την κλειστή 

νοσηλεία, δηλαδή να συμπεριλάβει την αύξηση του Φ.Π.Α. για το 2015. Επίσης, με τον 

ίδιο νόμο, αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου 

εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα κέρδη που 

προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2015 και μετά. 

 Με τη νέα νομοθεσία παρατάθηκε για τρία ακόμα χρόνια (2016-2018) το καθεστώς 

claw back και rebate των συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που σημαίνει ότι θα συνεχίσει 

και την επόμενη τριετία η επίδραση των περικοπών αυτών στα οικονομικά μεγέθη του 

Ομίλου. Ο Υπουργός πάντως με δηλώσεις του, διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν τα 

κατάλληλα εκείνα μέτρα για την κάλυψη συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών μέσω 

πρόσθετων κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού όπως για παράδειγμα είναι η 

αύξηση των εσόδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την αύξηση των εισφορών.  

 Στις 14/8/2015 ψηφίστικε και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο νόμος γνωστός ως 3
ο
 

Μνημόνιο με αριθμό 4336/14.8.2015. Οι σημαντικότερες διατάξεις του που αφορούν 

άμεσα την Υγεία, θα απεικονισθούν στις εξειδικεύσεις των μέτρων που θα 

δημοσιοποιηθούν το επόμενο διάστημα. 

 Συμφωνήθηκε και υπογράφηκε στις 26/8/2015 νέο σχέδιο σύμβασης ανάμεσα στο 

υπουργείο Υγείας, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τις ιδιωτικές κλινικές, το οποίο στις επόμενες 

μέρες θα συμπληρωθεί και εξειδικευτεί κατά τρόπο ώστε να αποτελέσει το νέο πλαίσιο 

σύμβασης με τις ιδιωτικές κλινικές. Ο Όμιλος Ιασώ θα εξετάσει το νέο σχέδιο και θα 

αποφασίσει σχετικά και στο πλαίσιο του Σ.Ε.Κ. όπου είναι μέλος. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα, μεταγενέστερα της 30
ης

 Ιουνίου, γεγονότα που να αφορούν είτε τον Όμιλο 

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

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

Μαρούσι, 28/8/2015 

 

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) 
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Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1
η
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

η
 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

 


