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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου 

από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30η Ιουνίου 2019 

(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 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30η 

Ιουνίου 2019, είναι αυτή που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» κατά την συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου 

2019 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ.  ηλεκτρονική 

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

χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και δημοσίευσης 

της.  

http://www.groupiaso.gr/
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Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007 περί των «Προϋποθέσεων 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 (25/9/2019) 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 1/1/2019 – 30/6/2019, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

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

χρήσεως 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,  25 Σεπτεμβρίου 2019 

 

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. ΑΝ 603601 Α.Δ.Τ. Ν 317661 Α.Δ.Τ. ΑΒ 510911 
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Ι) Εισαγωγή 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την περίοδο 1/1-30/6/2019. Η Έκθεση 

έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007 καθώς και τις σχετικές 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 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-

30/6/2019, καθώς και τις προοπτικές τους στο επόμενο διάστημα. 

 

Δεδομένου 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. 

 

Στην παρούσα Έκθεση γίνεται επίσης αναφορά σε Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης. 

Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των δεικτών βλ. Ενότητα III, «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης 

Απόδοσης». 

 

Τέλος, οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), η 

έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΙΑΣΩ Α.Ε., αναρτώνται στην διεύθυνση: www.groupiaso.gr. 

 

  

www.groupiaso.gr


 

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

Page 7 of 71 

ΙΙ) Εξέλιξη και επιδόσεις Α΄ Εξαμήνου 2019 

 

Ο κλάδος της υγείας εμφανίζει σχετική αύξηση των μεγεθών και οι ειδικοί αναλυτές εκτιμούν ότι 

πολλές εταιρείες θα παρουσιάσουν στο 2019 αύξηση των οικονομικών μεγεθών τους. Βεβαίως, ο 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως ο καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τα τελευταία χρόνια όλα τα οικονομικά 

μεγέθη των εταιρειών του κλάδου, διατηρεί την ισχύ του, αφού παρατάθηκε η διάρκεια εφαρμογής 

των μηχανισμών Rebate & Clawback μέχρι το 2022. 

 

Ο κλάδος της υγείας έδειξε τα τελευταία χρόνια σημαντική κινητικότητα υπό την έννοια ότι 

υλοποιήθηκαν ή ανακοινώθηκαν συμφωνίες για μεταβίβαση μετοχών (εξαγορές  εταιρειών) όπως 

είναι η αποεπένδυση της ΙΑΣΩ General από τον όμιλο ΙΑΣΩ. Οι αποτιμήσεις των Ελληνικών 

εταιρειών είναι πολύ χαμηλές λόγω της οικονομικής κρίσης και ο κλάδος της υγείας φαίνεται ότι 

προκαλεί ήδη ενδιαφέρον σε ξένους επενδυτικούς οίκους. Στο πλαίσιο αυτό, η δημόσια πρόταση 

για εξαγορά των μετοχών της που δέχθηκε η εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., ανοίγει μία καινούρια σελίδα για 

το μέλλον της καθώς και των θυγατρικών εταιρειών της. 

 

Το 2019 ήταν μια ακόμα χρονιά κατά την οποία οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες συνέχισαν τις 

προσπάθειες για μείωση του κόστους λειτουργίας μεταξύ των οποίων ήταν ο περιορισμός των 

τιμών αποζημίωσης. Παράλληλα έθεσαν σε εφαρμογή νέα προϊόντα τα οποία προβλέπουν κατά 

μέσο όρο μεγαλύτερες απαλλαγές και μεγαλύτερη συμμετοχή των ασφαλισμένων τους. Οι 

ασφαλισμένοι των εταιρειών αυτών αλλά και γενικά οι πολίτες έχουν περιορισμένη οικονομική 

δυνατότητα λόγω της κρίσης και συνεπώς το μίγμα που προκύπτει συνεχίζει να εμφανίζει 

δυσκολίες. Κατ΄ επέκταση και οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ, επηρεάστηκαν από τα παραπάνω 

γεγονότα και ιδίως από τις περικοπές που έγιναν σε εφαρμογή των μηχανισμών Rebate και Claw 

back.  Οι εκτιμήσεις απομείωσης των εσόδων λόγω των Rebate και Claw back, σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις της Διοίκησης, παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα αφού για την μητρική εταιρεία 

διαμορφώθηκαν στα € 3,26 εκατ. και για τον Όμιλο στα € 5,23 εκατ.. Τα ποσά αυτά είναι επαρκή 

και απομειώνουν σημαντικά τον Κύκλο εργασιών και τα Ίδια Κεφάλαια των εταιρειών. 

 

Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις της κρίσης περιορίστηκαν λόγω της πιστής εφαρμογής των 

σχεδίων της Διοίκησης για διαρκή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και 

της υλοποίησης των άλλων κεντρικών και επιμέρους στόχων. 

 

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου  

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (μετά rebate & claw back), μειώθηκε κατά 11,16% σε σχέση 

με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης και ανήλθε σε € 49,17 εκατ.     

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) του Ομίλου (μετά από rebate & claw back) μειώθηκαν κατά 2,64% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης και ανήλθαν σε € 13,67 εκατ. 

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (μετά από rebate & claw back) μειώθηκαν κατά € 6,45 εκατ. 

σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο του 2018 και ανήλθαν σε € 7,69 εκατ. Η μείωση οφείλεται στο 

γεγονός ότι στα προ φόρων κέρδη της συγκριτικής περιόδου περιλαμβάνεται ποσό € 6,73 εκατ. 

που αφορά το κέρδος που προέκυψε από την πώληση της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ GENERAL 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.». 

Τα κέρδη μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back) ανήλθαν σε € 4,79 εκατ. έναντι 

κερδών € 11,26 για την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 

Σημειώνουμε ότι, στα Ομιλικά αποτελέσματα του Α΄ Εξαμήνου του 2018 περιλαμβάνονται και τα 

αποτελέσματα της περιόδου 1/1-5/4/2018 της πωληθείσας θυγατρικής «ΙΑΣΩ GENERAL 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E.». 
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Παρατίθενται παρακάτω τα βασικά οικονομικά στοιχεία της κατάστασης των ενοποιημένων 

αποτελεσμάτων χωρίς την επίδραση της εταιρείας ΙΑΣΩ GENERAL A.E. για το Α΄ Εξάμηνο του 

2018: 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 

 (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΩ GENERAL 

A.E. ΓΙΑ TΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-30/6/2018) 

Ποσά σε εκατ. € 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

        

Κύκλος εργασιών μετά Rebate & 

Clawback 49,17 47,44 3,64% 

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 12,02 11,46 4,84% 

        

EBITDA 13,67 13,45 1,61% 

Περιθώριο EBITDA % 27,80% 28,36%   

        

EBIT 9,86 9,61 2,63% 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -2,17 -3,04 -28,73% 

        

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 7,69 6,56 17,18% 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους 4,79 3,69 29,91% 

   

 

Οι κυριότεροι οικονομικοί δείκτες για τον Όμιλο παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΜΙΛΟΣ Α’ Εξάμηνο 

2019 

Α’ Εξάμηνο 

2018 

Περιθώριο EBITDA 27,80% 25,36% 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο των περιουσιακών στοιχείων* 0,52 0,46 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις 1,07 0,85 

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις 1,47 1,21 

 

*Σημείωση: Οι εν λόγω δείκτες μπορούν να βελτιωθούν εάν από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (σύνολο 

Ενεργητικού) αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, τα οποία την 30/6/2019 και την 30/6/2018 ανέρχονταν σε 

€ 27,96 εκατ. και € 7,55 εκατ. αντίστοιχα. 

 

 

Οικονομικά αποτελέσματα Eταιρείας 

Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) για την περίοδο 1/1-30/6/2019 ανήλθε σε € 

36,12 εκατ. έναντι € 37,68 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας μείωση της 

τάξης του 4,13%.  

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) μετά από rebate & claw back, μειώθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο και διαμορφώθηκαν σε € 9,80 εκατ. έναντι € 12,63 εκατ. Μείωση παρουσίασε και το 

περιθώριο EBITDA επί του κύκλου εργασιών και διαμορφώθηκε σε 27,14% το Α’ Εξάμηνο του 

2019 έναντι 33,52% για το Α’ Εξάμηνο του 2018. 

Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων (μετά από rebate & claw back), ποσού € 6,84 εκατ. 

έναντι κερδών € 8,95 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
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Τέλος, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back) τα 

οποία διαμορφώθηκαν στα € 4,74 εκατ. έναντι κερδών € 6,25 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2018.   

 

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

 

ΙΑΣΩ ΑΕ  Α’ Εξάμηνο 

2019 

Α’ Εξάμηνο 

2018 

Περιθώριο EBITDA 27,14% 33,52% 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο των περιουσιακών στοιχείων* 0,71 0,72 

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις 2,42 2,51 

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις 3,97 3,87 
 

*Σημείωση: Οι εν λόγω δείκτες μπορούν να βελτιωθούν εάν από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (σύνολο 

Ενεργητικού) αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, τα οποία την 30/6/2019 και την 30/6/2018 ανέρχονταν σε € 

24,79 εκατ. και € 3,92 εκατ. αντίστοιχα 

 

Δαπάνες Ομίλου 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α΄Εξάμηνο του 

2019 σε € 3,20 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 18,11% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2018. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν επίσης μείωση κατά την περίοδο 1/1-30/6/2019 και 

ανήλθαν σε € 2,22 εκατ. από € 2,33 εκατ. κατά την περίοδο 1/1-30/6/2018 γεγονός που οφείλεται 

κυρίως στην αποπληρωμή μέρους του δανεισμού. Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι στα 

αποτελέσματα του 2018, έχει ενσωματωθεί και το 1ο τρίμηνο της ΙΑΣΩ General Α.Ε. (λόγω 

πώλησής της την 5/4/2018) και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα του Α΄Εξαμήνου του 2019 και του 

2018, δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα. 
 

Δάνεια - Ταμειακά Διαθέσιμα 

Κατά το Α΄Εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος προέβη σε αποπληρωμή δανεισμού ύψους € 4,17 εκατ. Ο 

συνολικός δανεισμός του Ομίλου, ανέρχεται την 30/6/2019 σε € 100,91 εκατ. 

(συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης) ενώ τα 

«Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» του Ομίλου την 30/6/2019 διαμορφώθηκαν σε € 27,96 

εκατ. 

 

Προσωπικό 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος απασχολούν μια ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία χάρη 

στις γνώσεις τους για τις εταιρείες και τις συνθήκες της αγοράς, συμβάλλουν στην εύρυθμη 

λειτουργία τους. Το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου ανέρχεται την 30/6/2019 σε 

1.382 άτομα έναντι 1.359 ατόμων στις 30/6/2018, ενώ η μητρική απασχολούσε 938 άτομα κατά 

την 30/6/2019 έναντι 916 ατόμων κατά την 30/6/2018. 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 του Α’ Εξαμήνου του 2019, 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.  
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ΙΙΙ) Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 

 

Προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον χρηματοοικονομικό και λειτουργικό σχεδιασμό του 

Ομίλου καθώς και για να μετρηθεί η αποδοτικότητά του, χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες 

Μέτρησης Απόδοσης. Ως Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) νοείται, σύμφωνα 

με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, ένας χρηματοοικονομικός 

δείκτης μέτρησης της ιστορικής ή μελλοντικής χρηματοοικονομικής απόδοσης, της οικονομικής 

θέσης ή των ταμειακών ροών, ο οποίος ωστόσο δεν ορίζεται ή προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι ΕΔΜΑ συνήθως προκύπτουν από ή βασίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις, όπως καταρτίζονται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματο-

οικονομικής πληροφόρησης, κατά κύριο λόγο με την πρόσθεση ή αφαίρεση ποσών από τα 

αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι δείκτες αυτοί, πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις και σε καμία περίπτωση δεν 

αντικαθιστούν αυτές.  

Ο Όμιλος δεν έχει κάνει χρήση Προσαρμοσμένων ΕΔΜΑ, (δηλαδή προσαρμογές σε κονδύλια των 

καταστάσεων συνολικών εσόδων, οικονομικής θέσης ή ταμειακών ροών), καθώς δεν έχει 

υλοποιήσει έκτακτες δράσεις, όπως για παράδειγμα λειτουργικές αναδιαρθρώσεις ή μη 

επαναλαμβανόμενα έσοδα ή έξοδα, που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητά του και που 

επιφέρουν σημαντική επίδραση στο σχηματισμό των εν λόγω δεικτών. 

Οι κυριότεροι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης είναι οι κάτωθι: 

 

• EBITDA (Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστη-

ριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)  

Ο δείκτης αυτός εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του 

Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το 

σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Όσο μεγαλύτερος 

είναι ο δείκτης, τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο λειτουργικός τομέας της επιχείρησης. Για την 

περίοδο 1/1-30/6/2019, το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε  € 13,67 εκατ. ενώ της Εταιρείας σε 

€ 9,80 εκατ. Τα αντίστοιχα ποσά για την αντίστοιχη περίοδο του 2018 ήταν € 14,04 εκατ. και € 

12,63 εκατ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Το περιθώριο EBITDA (%) 

υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.  

 

 Όμιλος Εταιρεία 

  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Κύκλος εργασιών 49.171.177,94 55.348.553,85 36.120.054,44 37.676.648,61 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/έξοδα 1.044.796,70 1.103.533,25 1.131.387,64 1.297.674,19 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 

πριν από αποσβέσεις και 

απομειώσεις 

36.548.551,57 42.413.754,86 27.449.670,87 26.345.664,35 

EBITDA 13.667.423,07 14.038.332,24 9.801.771,21 12.628.658,45 

Περιθώριο EBITDA % 27,80% 25,36% 27,14% 33,52% 

 

• Ελεύθερες Ταμειακές Ροές  

Ως ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από τις 

λειτουργικές δραστηριότητες και αφού αφαιρεθούν οι εκροές για την αγορά ενσώματων και 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που 

προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα και την αποτελεσματική διαχείριση του 

κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων. 
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 Όμιλος Εταιρεία 

  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Καθαρές ταμειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες 8.474.562,01 -2.276.740,48 6.737.184,34 554.334,65 

Αγορά ενσώματων και άϋλων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.420.887,09 -1.619.924,55 -1.291.972,25 -1.330.004,43 

Ελεύθερες ταμειακές ροές 7.053.674,92 -3.896.665,03 5.445.212,09 -775.669,78 

 

• Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο χρηματοοικονομικός αυτός δείκτης δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα 

κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη), και εκφράζεται σε ποσοστιαίες 

μονάδες. Υπολογίζεται διαιρώντας τα κέρδη μετά από φόρους προς το Σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων. Χρησιμοποιείται ως ένδειξη αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας, δηλαδή πόσο 

κέρδος μπορεί να παράγει χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους που επενδύθηκαν από 

τους μετόχους της (μετοχικό κεφάλαιο) και τα αποθεματικά της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

δείκτης, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διαχείριση των Ιδίων Κεφαλαίων.  

 

 Όμιλος Εταιρεία 

  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 4.792.554,85 11.261.698,75 4.738.757,77 6.248.487,15 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 146.652.624,71 125.208.398,20 127.904.838,75 136.269.594,85 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 3,27% 8,99% 3,70% 4,59% 

 

• Καθαρός Δανεισμός  

Ο καθαρός δανεισμός χρησιμοποιείται από την Διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή 

διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται 

προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 

και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα.  

 

 Όμιλος Εταιρεία 

  30/6/2019 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2018 

Μακροπρόθεσμα Ομολογιακά 

Δάνεια 64.040.250,00 76.040.250,00 25.750.250,00 32.250.250,00 

Βραχυπρόθεσμο μέρος 

Ομολογιακών Δανείων 33.642.950,66 25.619.270,66 6.500.000,00 3.000.000,00 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 2.264.970,19 2.245.390,75 0,00 0,00 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

από συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 750.589,14 972.121,85 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

από συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 213.417,96 195.822,46 0,00 0,00 

Ταμειακά Διαθέσιμα & 

Ισοδύναμα -27.955.853,52 -7.553.796,92 -24.790.882,25 -3.916.620,79 

Σύνολα 72.956.324,43 97.519.058,80 7.459.367,75 31.333.629,21 

 

  

http://www.euretirio.com/2010/03/oikonomiko-katharo-kerdos.html
http://www.euretirio.com/2010/11/apotelesmatikotita.html
http://www.euretirio.com/2010/06/paragogi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/ependysi.html
http://www.euretirio.com/metoxos-shareholder/
http://www.euretirio.com/2010/06/metoxiko-kefalaio.html
http://www.euretirio.com/2010/10/apothematiko.html
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IV) Σημαντικά γεγονότα κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2019 

 

1. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, ενδυνάμωσε περαιτέρω το επιστημονικό του δυναμικό συνάπτοντας νέες 

συνεργασίες με ακόμα περισσότερους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Στον τομέα  της 

μαιευτικής γυναικολογίας, το ΙΑΣΩ παραμένει ηγέτης στον χώρο. Η παιδιατρική κλινική 

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, αποτελεί κορυφαία επιλογή στο χώρο των ιδιωτικών παιδιατρικών κλινικών.  

 

2. Εντός του Α΄ Εξαμήνου του 2019, ξεκίνησε στη μητρική εταιρεία η λειτουργία του νέου 

τμήματος κέντρου μαστού που είχε ως αποτέλεσμα την επαύξηση του κύκλου εργασιών και τη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας. 

 

3. Στις 4/4/2019 κοινοποιήθηκαν τα σημειώματα για το ποσό της αυτόματης επιστροφής για claw 

back του Α΄ Εξαμήνου του 2018 και στις 20/7/2019 τα αντίστοιχα σημειώματα του Β΄ 

Εξαμήνου του 2018. Οι εταιρείες του Ομίλου, κατά πάγια τακτική, υπέβαλαν προσφυγές στα 

αρμόδια δικαστήρια και κατά των αποφάσεων αυτών. 

 

4. Στις 11/4/2019, δημοσιοποιήθηκε η υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας 

«OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.a.r.l.» προς τους μετόχους της εταιρείας 

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., για την απόκτηση του 

συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους. 
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V) Κυριότερες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

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

στην διάρκεια της περιόδου 1/1-30/6/2019 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 

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 τις θυγατρικές 

της συνολικού ύψους € 75.382,51. 

- 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 € 1.563.913,76. 

- Το κόστος των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών για την περίοδο 1/1-30/6/2019 ανήλθε 

για την Εταιρεία και τον Όμιλο σε € 370.856,53.  

- Οι συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη για την περίοδο 1/1-30/6/2019 για την Εταιρεία 

και τον Όμιλο ανήλθαν σε € 42.810,00 και € 47.876,00 αντίστοιχα. 

 

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

διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. 
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VΙ) Προοπτικές - Εξέλιξη δραστηριοτήτων και στόχοι για το Β΄Εξάμηνο του 2019 

 

Όπως προκύπτει ειδικότερα από την έκθεση της ΤτΕ, το εξωτερικό περιβάλλον θα μεταβληθεί 

άμεσα και ουσιαστικά στο επόμενο διάστημα. Οι επερχόμενες αλλαγές στον κλάδο της Υγείας θα 

είναι σημαντικές και ενδεχόμενα ραγδαίες. Οι πιέσεις των Τραπεζών να εκκαθαρίσουν τα 

επιχειρηματικά δάνεια και ο τρόπος που επιλέγουν ή υποχρεώνονται να το κάνουν είναι μια από 

τις αιτίες που ενδεχόμενα να επιταχύνουν ακόμα περισσότερο τις εξελίξεις στον κλάδο.  

 

Η πώληση των μετοχών της ΙΑΣΩ General, η απομείωση των δανείων της μητρικής εταιρείας, η 

εγκατάσταση του νέου SAP που προϋποθέτει  εφαρμογή νέων & σύγχρονων δομών οργάνωσης 

και λειτουργίας των εταιρειών αλλά και υιοθέτηση αρκετών βέλτιστων πρακτικών, φαίνεται ότι 

αποτελούν πολύ καλά συστατικά στοιχεία για την υποδοχή των αλλαγών που έρχονται στον κλάδο 

της υγείας, της ιδιωτικής ασφάλισης και γενικότερα της οικονομίας. Το 2019 και επόμενα φαίνεται 

ότι θα είναι μια περίοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν ανενόχλητα όλα εκείνα τα 

βήματα που απαιτούνται για τον επανασχεδιασμό των δράσεων-ενεργειών ώστε να μεταλλαχθεί η 

μητρική και εισηγμένη στο Χ.Α. εταιρεία και συνολικά ο Όμιλος ΙΑΣΩ. Παρέχονται τα περιθώρια 

να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν νέα προγράμματα που θα προεξοφλούν μια περισσότερο 

δυναμική και αναπτυξιακή πορεία των εταιρειών του Ομίλου. Προγράμματα που θα 

ικανοποιήσουν ταχύτερα τις προσδοκίες όλων όσων απαρτίζουν την οικογένεια ΙΑΣΩ. 

 

Μετά την απόκτηση του 83,37% των μετοχών της Εταιρείας από την εταιρεία «OCM 

LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.», ο κύριος στόχος είναι όχι μόνο η 

συνέχιση των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου Ιασώ αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη και 

ενίσχυση της θέσης αυτών στην ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών υγείας. Ο νέος 

Μέτοχος σκοπεύει να επικεντρωθεί στους ήδη υπάρχοντες βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του 

Ομίλου Ιασώ και να επιδιώξει την ανάπτυξή του μέσα από την ενίσχυση και την βελτίωση αυτών. 

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να προβεί στην υιοθέτηση μιας σειράς επιχειρηματικών δράσεων, οι 

οποίες συνίστανται στα ακόλουθα:  

 

• Βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω α) της υιοθέτησης νέων θεραπευτικών 

μεθόδων και υποστήριξή τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό και β) αναβάθμιση και βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την ανακαίνιση των νοσηλευτικών μονάδων και την 

αντικατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού με νέο, σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό. 

 

• Διεύρυνση των ιατρικών υπηρεσιών με ανάπτυξη τμημάτων που είναι συμπληρωματικά με τους 

βασικούς άξονες δραστηριότητας του Ομίλου Ιασώ.  

 

• Δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών και 

υποστηρικτικών λειτουργιών.  

 

• Ενίσχυση της υφιστάμενης επιστημονικής δραστηριότητας και προσέλκυση περαιτέρω διεθνούς 

εξειδικευμένου προσωπικού υψηλής τεχνικής κατάρτισης με στόχο την έρευνα και την παροχή 

ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.  

 

Παράλληλα ο Μέτοχος, αναγνωρίζοντας το επίπεδο της επιστημονικής και επαγγελματικής 

κατάρτισης των ιατρών που συνεργάζονται με τον Όμιλο Ιασώ, προσδίδει ιδιαίτερη αξία στην 

ενίσχυση της συνεργασίας τους με τον Όμιλο. Ο Μέτοχος έχει ως στόχο για την Εταιρεία να 

αποτελεί την πρώτη επιλογή ιατρών κορυφαίου επιπέδου και να προσελκύει επιστήμονες που 

διακρίνονται στον τομέα εξειδίκευσής τους.  
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Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις όποιες εξελίξεις και προβαίνει στη λήψη μέτρων 

αναπροσαρμόζοντας συνεχώς τη στρατηγική της με απώτερο σκοπό την ωφέλεια του κοινωνικού 

συνόλου και των μετόχων της παραμένοντας πιστή στους στόχους της. 

 

Συνεργασία με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Η συνεργασία των εταιρειών του Ομίλου ΙΑΣΩ αλλά και των άλλων παρόχων υπηρεσιών Υγείας 

με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. άρχισε τον Ιανουάριο του 2012 στο πλαίσιο σύμβασης που είχε συναφθεί στο 

τέλος του 2011. Κατά την διάρκεια της συνεργασίας με μονομερείς αποφάσεις άλλοτε της 

Κυβέρνησης-Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και άλλοτε της Διοίκησης του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η σύμβαση διαφοροποιήθηκε εις βάρος των παρόχων και τις περισσότερες φορές 

έγινε με μονομερή τρόπο. Για τον λόγο αυτό οι περισσότεροι πάροχοι έχουν προσφύγει στη 

δικαιοσύνη.  

Η συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνδυάστηκε με την καθιέρωση των Κ.Ε.Ν. που προκάλεσαν 

διαφοροποιήσεις στην τιμολόγηση των υπηρεσιών νοσηλείας, τα οποία βεβαίως δεν έχουν σχέση 

με τα γνωστά DRGs. Τα Κ.Ε.Ν. παρά τα προβλήματα αποτέλεσαν μια νέα βάση τιμολόγησης που 

όμως και αυτή αλλοιώθηκε στη συνέχεια. Έγιναν αλλαγές ασύμβατες και ασυσχέτιστες με τα 

κόστη των Ιατρικών πράξεων σε πολλά Κ.Ε.Ν. Τα Κ.Ε.Ν. υπέστησαν αλλοιώσεις και μέσω της 

καθιέρωσης του νέου Ε.Κ.Π.Υ. (Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας) αλλά και μέσω 

αποφάσεων είτε του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε ερμηνευτικών εγκυκλίων των υπηρεσιών του. Η 

καθιέρωση κλειστών προϋπολογισμών επί των μειωμένων οικονομικών πόρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 

η καθιέρωση των μηχανισμών Rebate & Claw back που καθιερώθηκαν με τον Ν. 4172/2013, τα 

ποσοστά των οποίων διαμορφώθηκαν σε ύψη πρωτοφανή, ήταν από τα θέματα που επηρέασαν και 

επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις συνεργασίας όλων των παρόχων, μεταξύ των οποίων και των 

ιδιωτικών κλινικών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα συναρμόδια Υπουργεία. Ως εκ τούτου, για το 

ζήτημα του Άρθρου 100 του Ν.4172/2013, απαιτείται ειδική αναφορά και πρόσθετη ανάλυση. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’167/23.7.2013), όπως 

ισχύουν την 30/6/2019, καθορίστηκαν τα εξής: 

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

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

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

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

και (κάθε είδους) διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσιοθεραπείες που παρέχονται από 

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

εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

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

διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους 

ιδιώτες παρόχους καθώς και ο τρόπος απόδοσης του ποσού επιστροφής (Rebate). Πιο 

συγκεκριμένα καθορίζεται το ποσό της επιστροφής να γίνεται σε μηνιαία βάση και να αποδίδεται 

από τους υπόχρεους εντός μηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική τους ειδοποίηση. 

Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συμψηφισμού των ποσών αυτών με υποχρεώσεις 

του Οργανισμού. 

γ) οι δαπάνες θα αναγνωρίζονται στην περίπτωση που υποβάλλονται τις πρώτες 20 ημέρες από τη 

λήξη εκάστου ημερολογιακού μήνα. 

δ) ο καθορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων ελέγχου της 

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

ανά γεωγραφική περιοχή και τον καθορισμό ορίων δαπανών ανά νομό και πάροχο και 

ε) τα μέγιστα όρια δαπανών του 2014, τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση για όλους τους 

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

σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού της δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για 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 
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σημαντικότερο από τα ποσά που είναι χρήσιμο να αναφερθεί είναι αυτό των υπηρεσιών κλειστής 

νοσηλείας των ιδιωτικών κλινικών που ορίζεται (εμπεριεχομένου του Φ.Π.Α.) στο ποσό των € 225 

εκατ. για το 2013, στο ποσό των  € 235 εκατ. για τα έτη 2014 – 2016 και στο ποσό των € 265 εκατ. 

για τα 2017-2019.  

 

Από 1/1/2016 η εκκαθάριση των υποβολών και οι πληρωμές των παρόχων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας νέας διαδικασίας, η οποία ορίζεται με το άρθρο 90 του 

Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

21/21.2.2016). Οι δαπάνες των παρόχων υγείας πλην φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από 

την 1/1/2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκκαθαρίζονται με 

δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε 

τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών 

ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Σε 

περίπτωση που κατά την ανωτέρω εκκαθάριση εκάστου παρόχου διαπιστωθεί ποσοστό μη 

αποδεκτών δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο της 

υποβληθείσας δαπάνης του παρόχου, με αντίστοιχη περικοπή στη πράξη τελικής εκκαθάρισης. Η 

προαναφερόμενη διαδικασία έχει βελτιώσει αρκετά ζητήματα εκκαθάρισης των υποβολών, αλλά 

παρουσιάζει και  κάποια σημαντικά προβλήματα που έχουν τεθεί υπόψη της διοίκησης του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αναμένονται οι βελτιωτικές κινήσεις που έχει υποσχεθεί η διοίκησή του. Αυτές 

αφορούν την υποκειμενικότητα και τα λάθη των ελεγκτών, την αδυναμία υποστήριξης των 

ενστάσεων από τους παρόχους, τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις εκκαθάρισης των υποβολών με 

ενστάσεις, την ανεπάρκεια για ορισμένα θέματα του πληροφοριακού συστήματος και τις ελλείψεις 

στην πληροφόρηση και ενημέρωση των παρόχων.  

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές 

προς τους παρόχους του, πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 2012-

2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 1 του άρθρου 90 του Ν.4368/2016. Από την 

εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία 

του άρθρου 100 παρ. 6 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167).  

 

Εντός του Α΄Εξαμήνου του 2019 κοινοποιήθηκαν στις εταιρείες του Oμίλου τα εξής: 

Στις 4/4/2019 κοινοποιήθηκαν τα σημειώματα για το ποσό της αυτόματης επιστροφής για claw 

back του Α΄ Εξαμήνου του 2018 και στις 20/7/2019 τα αντίστοιχα σημειώματα του Β΄ Εξαμήνου 

του 2018.  

Για τα παραπάνω κοινοποιηθέντα σημειώματα οι εταιρείες του Ομίλου εξέδωσαν και 

κοινοποίησαν προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποκλειστικά και μόνο για λόγους φορολογικής 

συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΠΟΛ.1191/12.8.2014 και την ΠΟΛ 1113/2.6.2015, πιστωτικά 

τιμολόγια για τη περίοδο αυτή. 

Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί το ακριβές ποσό του Claw back που αντιστοιχεί σε 

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

Ιδιωτικών Κλινικών για τα έτη 2014-2016, 2) της αδυναμίας να υπολογιστεί η ακριβής 

ποσοτικοποίηση του προϋπολογισμού και του Claw back που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική του 

Ομίλου καθώς ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει γνωστοποιήσει όλα τα δεδομένα και παραμέτρους (κλάδου 

και κλινικών ξεχωριστά), που μπορούν να οδηγήσουν σε αξιόπιστο προσδιορισμό των 

αντίστοιχων ποσών και 3) της αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου και 

οριστικοποίησης των περικοπών Rebate και Claw back για τα έτη 2014 και 2015 αλλά και την μη 

γνωστοποίηση των οριστικών σημειωμάτων για Clawback του Α΄ Εξαμήνου του 2019. 

Παρόλα αυτά, οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ προέβησαν συνολικά σε εκτιμήσεις και προβλέψεις 

για περικοπή rebate και claw back, μειώνοντας τον Κύκλο εργασιών και τα Ίδια Κεφάλαιά τους 
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από 1/1/2013 έως 30/6/2019, εκτιμώντας ότι οι προβλέψεις αυτές είναι επαρκείς με βάση τα 

σημερινά δεδομένα.  

Το Rebate και οι προβλέψεις για Claw back του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 επί των 

υποβληθέντων λογαριασμών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την περίοδο 1/1-30/6/2019, ανήλθαν (προ 

Φ.Π.Α.) σε € 3,26 εκατ. και € 5,23 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα. 

Οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ ως μέλη του Σ.Ε.Κ. έχουν προβεί σε νομικές ενέργειες και έχουν 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τις περικοπές των μηχανισμών Claw back και Rebate. Εκτός 

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

προσφυγή του Σ.Ε.Κ. Επιπροσθέτως, οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ υπέβαλλαν και ατομικές 

προσφυγές κατά των μέχρι σήμερα κοινοποιηθέντων σημειωμάτων περικοπών και έχουν εκφράσει 

τις επιφυλάξεις τους να προσφύγουν και κατά οποιασδήποτε νέας απόφασης περικοπής, ιδίως 

μάλιστα εάν αυτές έχουν οριστικό χαρακτήρα. Πολιτική η οποία θα συνεχιστεί και για το τρέχον 

έτος σε όσες εταιρείες έχουν κοινοποιηθεί οριστικά σημειώματα για Claw back. 
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VΙΙ) Παράγοντες κινδύνου και αβεβαιότητες 

 

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

χώρα 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, χάρις στο εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό τους, τον άρτιο 

κτιριακό και ιατρικό εξοπλισμό τους και την ενεργό συμμετοχή αναγνωρισμένων ιατρών όλων των 

ειδικοτήτων, καταφέρνουν να εξασφαλίσουν σταθερότητα, ισχύ ανταγωνιστική και να 

περιορίσουν τις επιδράσεις από ενδεχόμενους 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, ιδίως αν 

συνεξεταστεί ότι η χώρα βγαίνει από μια πολύχρονη οικονομική κρίση. Σημειώνεται βεβαίως 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. Ολοι αναγνωρίζουν ότι οι μεταβολές στην οικονομία μιας χώρας 

επιδρούν μεταξύ άλλων και στο σύστημα υγείας της. Μάλιστα όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια 

και η ένταση αυτών τόσο περισσότερο αρνητικά είναι τα αποτελέσματα που επιφέρουν. Η αύξηση 

της ανεργίας, η μείωση του εισοδήματος και η βιαιότητα επιβολής μέτρων φορολογικών και 

άλλων, όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι προφανή. Η εφαρμογή του σχεδίου 

της Ελλάδας για τον περιορισμό του δημοσιονομικού της ελλείμματος, με τις περικοπές που αυτό 

περιλάμβανε στους μισθούς των εργαζομένων του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 

του ιδιωτικού επηρέασαν αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημα όλων. Η αύξηση των συντελεστών της 

φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών επηρέασαν και την ζήτηση των υπηρεσιών υγείας. 

Αν ληφθεί υπόψη ότι η χώρα εμφανίζει τάσεις ανάπτυξης και «καθαρής» εξόδου από την κρίση, 

αν συνεκτιμηθεί ότι όχι μόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά εξέρχεται από τα μνημόνια και την 

κρίση τότε είναι φυσικό να αναμένεται σταδιακή αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας. 

Επίσης αναμένεται να παρουσιάσουν αργούς ρυθμούς αλλά αυξητικές τάσεις οι δημόσιες και οι 

ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Σε κάθε περίπτωση αυτό το ενδεχόμενο έχει περισσότερες πιθανότητες 

αλλά εντάσεται στο πλαίσιο και τους περιορισμούς ότι η οικονομία θα παραμείνει σε αναπτυξιακή 

πορεία και θα διατηρηθούν ταυτόχρονα συνθήκες πολιτικής σταθερότητας. 

 

Επίσης, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που έδειξαν σχετικές αντοχές στα χρόνια της κρίσης 

δείχνουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και εμφανή σημάδια ανάκαμψης. Οι περισσότεροι 

μιλούν πλέον για τάσεις αύξησης της ζήτησης σε ομαδικά και ατομικά προγράμματα ιδιωτικής και 

πρόσθετης ασφάλισης. Επίσης αυξάνεται η ζήτηση για ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης από τα 

επαγγελματικά ταμεία που συνάπτουν συμβάσεις ή προκυρήσσουν σχετικούς διαγωνισμούς ώστε 

να εξασφαλίσουν καλύτερη κάλυψη στα μέλη τους. Οι εξελίξεις αυτές είναι θετικές πρώτα για την 

αγορά των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και επόμενα για τον ιδιωτικό τομέα της υγείας και 

συνεπώς η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας θα παρουσιάσσει μεσοπρόθεσμα αυξητικές τάσεις, υπό 

τον όρο ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Ελλάδας έναντι των δανειστών της. 

 

Τα κρατικά νοσοκομεία εμφανίζουν θέματα δυσλειτουργίας και απαιτούν μεγάλα ποσά για 

προσλήψεις προσωπικού, για επενδύσεις επισκευής-συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων 

και ανανέωσης του εξοπλισμού τους. Αυτά τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν θα 

προκύψουν σημαντικές αλλαγές στο επόμενο διάστημα αλλά παραμένουν οι συνθήκες 

αβεβαιότητας και προσωρινής έστω επίδρασης από την εφαρμογή ορισμένων μέτρων-εξαγγελιών 
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εάν, εφόσον και όταν εφαρμοστούν νέοι τρόποι παραπομπής των ασθνενών στους Ιατρούς άλλης 

ειδικότητας ή εξετάσεις και εισαγωγής των ασθενών για νοσηλία στα Νοσοκομεία-κλινικές. 

 

Επίσης ο ιδιωτικός τομέας υγείας όπως προαναφέρθηκε διανύει περίοδο ανακατάξεων ιδίως στον 

χώρο των κλινικών. Μειώθηκε ο αριθμός των προσφερόμενων κλινών λόγω της διακοπής ή της  

αδράνειας λειτουργίας αρκετών κλινικών και έγιναν ορισμένες εξαγορές κλινικών ή αναμένεται να 

γίνουν και κάποιες άλλες ακόμα. Από κοινού αυτές οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε συγκέντρωση 

και συρρίκνωση του κλάδου των Ιδιωτικών Κλινικών. Το γεγονός μάλιστα ότι το θεσμικό πλαίσιο 

παρά τις διάφορες εξαγγελίες δεν έχει αλλάξει και είναι γνωστό ότι το υφιστάμενο δυσκολεύει την 

ίδρυση και λειτουργία νέων Ιδιωτικών Κλινικών σημαίνει ότι η προσφορά των διαθέσιμων κλινών 

θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο και συνεπώς οι συνθήκες ανταγωνισμού μεσοπρόθεσμα δεν  

φαίνεται να διαφοροποιηθούν αλλά δημιουργούν μακροπρόθεσμα ένα κλίμα αβεβαιότητας και να 

προκύψουν ζητήματα αν ακολουθηθούν επιθετικές τιμολογιακές πολιτικές. 

 

Σε κάθε περίπτωση τα τελευταία χρόνια μεταξύ των Ιδιωτικών Κλινικών υπάρχει ανταγωνισμός 

εστιαζόμενος στο μίγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ταχύτητα ανταπόκρισης προς τον 

ασθενή. Ένα ακόμα πεδίο ανταγωνισμού που παρατηρείται στις σχέσεις των Ιδιωτικών Κλινικών 

με τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν συνεχώς καλύτερους οικονομικούς όρους 

συνεργασίας. Η μείωση των τιμών από κάποιο μεγάλο πάροχο επηρέαζε άμεσα τις συμφωνίες της 

ίδιας ασφαλιστικής εταιρείας με τους άλλους. Αυτό, όμως, δεν φαίνεται να μπορεί να συνεχιστεί 

για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα. Ο κίνδυνος αυτός είναι σχετικά περιορισμένος γιατί οι 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες κατά μείζονα λόγο δεν προσφέρουν κάλυψη στα μαιευτικά 

περιστατικά που είναι μεγάλη πηγή εσόδων της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου γενικότερα. 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 διατηρεί την ίδια 

ηγετική θέση και υπό προϋποθέσεις σταδιακά θα την διευρύνει. Σκοπός, του Ομίλου είναι να δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των υφιστάμενων επενδύσεών του και παράλληλα να παραμένει 

σε ετοιμότητα για τυχόν νέες ευκαιρίες. Διαφορετικά εκτιμάται ότι αν διακόψει την αναπτυξιακή 

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

ενδεχομένως να επηρεαστεί σημαντικά. 

 

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 1/1-30/6/2019, τα χρηματοοικονομικά έξοδα και θα 

αύξανε τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου περίπου κατά το ποσό των € 0,50 εκατ. ενώ μια 

ισοποσοστιαία αύξηση των επιτοκίων θα αύξανε τα χρηματοοικονομικά έξοδα και θα μείωνε τα 

Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, για την περίοδο 1/1-30/6/2019, περίπου κατά το ποσό των € 0,50 εκατ. 

Το σύνολο των 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 πρέπει να αγνοηθεί η χαμηλότερη ρευστότητα του Χ.Α. σε σύγκριση με 

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

Η Εταιρεία και ο Όμιλος, δεν έχουν στην κατοχή τους διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα και συνεπώς 

δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των χρηματιστηριακών τιμών των χρεογράφων. 

 

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 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 προβλέπει 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 απαξίωσής τους. 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 διαχείριση 

της ρευστότητας πραγματοποιείται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων, εγκεκριμένων τραπεζικών 

πιστώσεων και αυστηρή παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Σημειώνεται ότι στις 30/6/2019, ο 

Όμιλος διέθετε € 27,96 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα και τις απαραίτητες εγκεκριμένες, αλλά μη 

χρησιμοποιημένες δανειακές γραμμές, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις βραχυπρόθεσμες και 

μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου 

ρευστότητας, οι εταιρείες του Ομίλου ετοιμάζουν προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτική βάση. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου την 30/6/2019 και την 

31/12/2018, αναλύονται ως εξής: 

 

ΙΑΣΩ Α.Ε. – Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 14.031.318,79 0,00 0,00 0,00 

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

Δάνεια 6.500.000,00 10.000.000,00 15.750.250,00 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 50.021,85 

Σύνολο 20.531.318,79 10.000.000,00 15.750.250,00 50.021,85 
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ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2018 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 13.113.269,95 0,00 0,00 0,00 

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

Δάνεια 3.500.000,00 9.500.000,00 21.000.250,00 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 50.021,85 

Σύνολο 16.613.269,95 9.500.000,00 21.000.250,00 50.021,85 

       

ΟΜΙΛΟΣ – Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 24.073.077,05 0,00 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 213.417,96 216.740,76 533.848,38 0,00 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 35.384,86 0,00 0,00 0,00 

Δάνεια 35.907.920,85 15.500.000,00 48.540.250,00 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις(*) 0,00 0,00 0,00 50.821,85 

Σύνολο 60.229.800,72 15.716.740,76 49.074.098,38 50.821,85 

     

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2018 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 22.492.764,39 0,00 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 207.383,80 219.627,70 639.200,60 0,00 

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

Δάνεια 32.567.741,83 15.000.000,00 56.540.250,00 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις(*) 0,00 0,00 0,00 52.221,85 

Σύνολο 55.267.890,02 15.219.627,70 57.179.450,60 52.221,85 

(*) Στις υποχρεώσεις του Ομίλου, δεν περιλαμβάνεται ποσό € 2.481.744,00 και € 5.424.819,02 της 

περιόδου 1/1-30/6/2019 και της χρήσης 1/1-31/12/2018 αντίστοιχα, τα οποία αφορούν 

προεισπραγμένα έσοδα φύλαξης βλαστοκυττάρων επομένων χρήσεων. 

 

Η εφαρμογή των capital controls που έγινε στα μέσα του 2015, 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 μέσω χρεωστικών και πιστωτικών 

καρτών. Οι πολιτικές αυτές θα συνεχιστούν και στο επόμενο διάστημα. 

 

Ζ) Πιστωτικός κίνδυνος. Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος 

αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο και στην Εταιρεία οικονομική ζημιά εξαιτίας της 

αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι 

εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων αφορά κυρίως σε απαιτήσεις από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Συνεπώς, πιθανός πιστωτικός κίνδυνος αφορά ιδιαιτέρως την αδυναμία 

εκπλήρωσης υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των δημόσιων Ασφαλιστικών Ταμείων για τις 

οφειλές της περιόδου 2007-2011, ένα σκέλος των οποίων ανέλαβε ο Ε.Φ.Κ.Α. με πρόσφατη 

νομοθετική ρύθμιση η οποία ισχύει από 1/7/2017. Ο Όμιλος εν τούτοις, εκτιμά ότι δεν υπάρχει 

περίπτωση μη εξυπηρέτησης των εν λόγω υποχρεώσεων γιατί φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού 

Δημοσίου. Ωστόσο η αβεβαιότητα που εντοπίζεται από τον Όμιλο, αφορά το χρόνο αποπληρωμής 

και την ενδεχόμενη επιβολή μονομερών περικοπών. 
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Όσον αφορά τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχει συμβληθεί ο Όμιλος, παρά τις 

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

είναι όλες αξιόπιστες και με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Αλλά ακόμη και αν προκύψει 

πρόβλημα με κάποια από αυτές, οι όποιες επιβαρύνσεις δεν θα είναι σημαντικές δεδομένου ότι 

υπάρχει μεγάλη διασπορά, έχουν εξασφαλίσεις μέσω του Ειδικού Ταμείου τους και τα υπόλοιπά 

τους είναι χαμηλά δεδομένου ότι το διάστημα αποπληρωμής τους – χρόνου πίστωσης, είναι μικρό. 

 

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.  

 

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

στην Ελλάδα / έλεγχοι κεφαλαίων (capital controls). Οι θετικές οικονομικές εξελίξεις, η άρση 

των capital controls και το κλίμα εμπιστοσύνης προς την Ελληνική Οικονομία θα επηρεάσει 

θετικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του 

Ομίλου. Παρ’ όλα αυτά, μια επιδείνωση των μακροοικονομικών 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. Η Διοίκηση ωστόσο, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται 

πρόσθετες απομειώσεις των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων του Ομίλου κατά την 30/6/2019. 

 

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. 

 

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.  

 

ΙΑ) Προστασία πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων  

Η διασφάλιση των δεδομένων και των ευαίσθητων πληροφοριών (όπως π.χ. εταιρικές 

πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα πελατών και συνεργατών), είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας 

των εταιρειών του Ομίλου ΙΑΣΩ, μέρος της εταιρικής τους κουλτούρας. Ενδεχόμενη παραβίασή 

τους μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη φήμη του ή στον στρατηγικό του σχεδιασμό κατά 
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πρώτο λόγο αλλά και οικονομικές επιπτώσεις καθώς από την 25η Μαΐου 2018, τέθηκε σε ισχύ ο 

Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (μετά από μια μεταβατική περίοδο 

διάρκειας δύο ετών), βάσει του οποίου μπορούν οι εποπτικές αρχές να επιβάλλουν πρόστιμα μέχρι 

του ύψους του 4% του Κύκλου Εργασιών του Ομίλου.  

 

Προκειμένου, λοιπόν, να περιορίσουν τον σχετικό κίνδυνο, οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ έχουν 

αναπτύξει από την έναρξη λειτουργίας τους κιόλας, αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες ώστε να 

διασφαλίσουν όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα. Μερικές από αυτές, 

είναι: 

• Η υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας από όλο το προσωπικό των εταιρειών του 

Ομίλου περί μη παροχής σε πρόσωπο ξένο προς την επιχείρηση οποιασδήποτε 

πληροφορίας σχετικής με τις τεχνικές, τα απόρρητα, τις διαδικασίες, καταλόγους πελατών 

και οποιοδήποτε γενικά υλικό περιέλθει στη γνώση ή στην κατοχή του.  

• Η πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση 

προσωπικό.  

• Η χωρίς άδεια εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της εταιρείας εξαγωγή οποιουδήποτε 

υλικού και εγγράφου. 

• Έχει ορίσει Υπεύθυνο Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος αξιολογεί τους 

κινδύνους, αναπτύσσει νέες διαδικασίες ή βελτιώνει τις υπάρχουσες, επιβλέπει την 

εφαρμογή τους και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους. 

Καμία εταιρεία του Ομίλου ΙΑΣΩ, δεν έχει δεχθεί καταγγελίες ή παράπονα όσον αφορά την 

διάδοση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητων και μη) ασθενών/πελατών τους. 

 

ΙΒ) Κίνδυνοι διαφθοράς, δωροδοκίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση των κρουσμάτων 

διαφθοράς/δωροδοκίας και για το λόγο αυτό, έχει εδραιώσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους 

πελάτες, τους προμηθευτές, τους μετόχους και τους επενδυτές του. 

Παραβατική συμπεριφορά (π.χ. απάτη, διαφθορά, δωροδοκία, υπεξαίρεση, κλοπή, ξέπλυμα 

χρήματος, παραποίηση των οικονομικών αναφορών ή οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των 

ανωτέρω) που διαπράττονται είτε εντός της Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των 

εργαζομένων της, είτε εκτός της Εταιρείας, με τη συμμετοχή συνεργατών (π.χ. πελατών, 

προμηθευτών, λοιπών συνεργατών), δεν είναι αποδεκτά και αποτελούν λόγο καταγγελίας της 

σύμβασης ή διακοπής της συνεργασίας και λήψης των μέτρων που ορίζει ο νόμος.  

Η διαφύλαξή της διαφάνειας συνιστά απόλυτη προτεραιότητα για την Διοίκηση και παρόλο που 

δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις διαφθοράς, δεν επαναπαύεται αλλά αντιθέτως δεσμεύεται για 

συνεχή βελτίωση. 

 

ΙΓ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται διαρκώς τόσο από τον Τεχνικό Ασφαλείας όσο και από τον ιατρό 

εργασίας για την τήρηση των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας εφαρμόζοντας προγράμματα 

πρόληψης.  

Ο έλεγχος ανοσοποίησης του προσωπικού και συγκεκριμένα για τις Ηπατίτιδες Β, C, της Ερυθράς 

και Ανεμοβλογιάς εξυπηρετεί την υγεία των εργαζομένων, την αποφυγή περιορισμών στην 

εργασία και τη μείωση των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται κατά την 

πρόσληψη των εργαζομένων στην Κλινική ή ανά περίπτωση όποτε κρίνεται από την Επιτροπή 

Λοιμώξεων.  

Σε όλο το προσωπικό, κατά την πρόσληψή του, γίνεται δερμοαντίδραση mantoux και 

ακτινογραφία θώρακος για έλεγχο για φυματίωση.  
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Επιπλέον, ο ετήσιος εμβολιασμός του Προσωπικού κατά της γρίπης αποτελεί ένα από τα 

σπουδαιότερα μέτρα πρόληψης κατά των αναπνευστικών λοιμώξεων που μεταδίδονται και μεταξύ 

των εργαζομένων αλλά και από τους εργαζόμενους στους ασθενείς και αντίστροφα.  

Το Προσωπικό που δεν έχει αντισώματα εμβολιάζεται, έτσι ώστε να προστατεύεται από λοιμώδη 

μεταδοτικά νοσήματα, αλλά και αυτό με τη σειρά του να προστατεύσει τους ασθενείς που έρχεται 

σε επαφή.  

Oι εργαζόμενοι παρακολουθούν κάθε χρόνο τις εκπαιδευτικές ομιλίες που πραγματοποιούνται από 

το Ιατρό Εργασίας και αφορούν την ενημέρωση του προσωπικού για τη γρίπη και τον εμβολιασμό 

έναντι αυτής, την προφύλαξη από επαγγελματική έκθεση σε αίμα και βιολογικά υγρά, αλλά και 

την προφύλαξη του προσωπικού από μυοσκελετικές παθήσεις. 

 

ΙΔ) Προστασία κλίματος 
Η Διοίκηση του Ομίλου ΙΑΣΩ, αναγνωρίζοντας στις Κλινικές του ότι η σωστή ιατρική διάγνωση, 

περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας μόνο σε εφαρμογή τις 

επιστημονικές γνώσεις, αλλά αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις φροντίδας με τους ασθενείς 

δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και 

αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τόσο των ασθενών, όσο και του συνόλου των 

αποδεκτών των υπηρεσιών των ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών των 

Κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών της γενικότερης 

ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Στα πλαίσιο αυτό και της γενικότερης προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης 

του Ομίλου, μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  

Η Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου στις Κλινικές του, ανασκοπείται και τροποποιείται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα υπό το φώς των τεχνολογικών και ιατρικών / επιστημονικών εξελίξεων και των 

τυχόν νέων αποτελεσμάτων του Περιβαλλοντικού Ελέγχου και είναι διαθέσιμη στο κοινό.    

 

ΙΕ) Πρόσθετες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία  

Σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν αλλά και με βάση 

πρόσφατες εκτιμήσεις, τα ασφαλιστικά ταμεία εμφανίζουν (ή θα εμφανίσουν στο μέλλον) 

αυξανόμενα ελλείμματα. Ο Όμιλος δεν έχει νομική υποχρέωση κάλυψης μελλοντικών 

ελλειμμάτων των ταμείων αυτών ούτε, σύμφωνα με τη Διοίκηση, προτίθεται να καλύψει τέτοια 

πιθανά ελλείμματα. Εντούτοις, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να απαιτηθεί από τον 

Όμιλο στο μέλλον (μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων) η καταβολή αυξημένων εισφορών προς 

κάλυψη λειτουργικών ελλειμμάτων των ταμείων αυτών. 

 

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 και απώλειας κερδών 

Β) Των οχημάτων του Ομίλου 

Γ) Χρηματικών διαθεσίμων 

Δ) Αστικής επαγγελματικής ευθύνης 

Ε) Αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης 
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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.  

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 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 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) αποτελεί μια σημαντική μεταρύθμιση στο χώρο της υγείας. Η συνεργασία 

των εταιρειών του Ομίλου που επιβλήθηκε το 2012 με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έχει διευρύνει την 

πελατειακή βάση και έχει αυξήσει εν γένει τον αριθμό κάποιων κατηγοριών περιστατικών. Επίσης, 

ένα σημαντικό μέρος των εσόδων προέρχεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ., αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας 

ενδεχόμενος κίνδυνος στην περίπτωση ταμειακής αδυναμίας, μιας πιθανής αναστολής των 

πληρωμών, ή καταγγελίας της σύμβασης, να επηρεάσει την ροή των περιστατικών, τα έσοδα και 

την ταμειακή ρευστότητα του Ομίλου. 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, στο επόμενο διάστημα, ανάλογα με 

την εξέλιξη των διαδικασιών συμψηφισμού και αποπληρωμής που έχει εξαγγείλει η Διοίκηση του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Επίσης, ο Όμιλος ΙΑΣΩ έχει συνάψει συμβάσεις με το σύνολο των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών 

Εταιρειών, οι οποίες συνεισφέρουν σημαντικό μερίδιο στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. Η 

περίπτωση μεμονωμένης καταγγελίας της σύμβασης συνεργασίας από κάποια Ασφαλιστική 

εταιρεία, δεν θα έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στα έσοδα του Ομίλου αφού καμιά εξ’ αυτών δεν κατέχει 

σημαντικό ποσοστό στο κύκλο εργασιών του. Αντίθετα στην περίπτωση που το σύνολο των 

εταιρειών του Κλάδου των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών εταιρειών αντιμετωπίσει οικονομικά 

προβλήματα, ενδέχεται να επηρεαστεί και ο Κλάδος της Ιδιωτικής Υγείας και κατ’ επέκταση και ο 

Όμιλος ΙΑΣΩ.   

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

απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ώστε την 30/6/2019 να αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια την καθαρή 

θέση της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Κατά την 30/6/2019, δεν υφίσταται από την μητρική εταιρεία και τις εταιρείες του Ομίλου 

πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 

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 της φορολογικής 

νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι για τις χρήσεις 2011 έως 2018 χορηγήθηκε Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου. Ομοίως θα ελεγχθεί και η χρήση 2019.  

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

30/6/2019 

 

Τα πιο σημαντικά μετά την 30η Ιουνίου 2019 γεγονότα είναι τα εξής: 

 

1. Την 4/7/2019 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης της εταιρείας «OCM 

LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.» προς τους μετόχους της εταιρείας 

«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» για την 

απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών τους. 

Στη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής η οποία ξεκίνησε την 4/6/2019 και έληξε την 2/7/2019, 

κατατέθηκαν 1.012 δηλώσεις αποδοχής από Μετόχους οι οποίοι αποδέχθηκαν νομίμως και 

εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 101.847.074 Μετοχές, που 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό 83,37% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των 

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές»). Οι 

Προσφερόμενες Μετοχές υπερέβησαν το 50% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των 

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση ισχύει, σύμφωνα με 

τους όρους που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της 

εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, η εταιρεία «OCM 

LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.» κατέχει συνολικά 101.847.074 

Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,37% περίπου του συνολικού αριθμού των 

Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

2. Την 30/8/2019, η Εταιρεία προέβη στην αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του 

τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου από την Τράπεζα Πειραιώς. Η Εταιρεία εξέδωσε 

ομολογιακό δάνειο ύψους € 72.500.000 7ετούς διάρκειας με το οποίο κατέστη δυνατή η 

αποπληρωμή του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας και της ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί 

ακινήτων του ομίλου της Εταιρείας και με εκχώρηση των απαιτήσεων από τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια των ακινήτων αυτών. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου γεγονότα που να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε 

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

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

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

Ομίλου στην περίοδο 1/1/2019 – 30/6/2019 συγκρινόμενη με τα στοιχεία της αντίστοιχης 

προηγούμενης περιόδου του 2018. Σας παραθέσαμε, επίσης, την έκθεση επισκόπησης του 

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

 

Μαρούσι, 25/9/2019 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Γ. Σταματίου 
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΗΣΗΣ  

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και 

ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, 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 είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 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»). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 

(ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται 

από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που 

είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή 

αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος 

από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει την δυνατότητα να 

αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψη μας όλα τα σημαντικά θέματα 

που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη 

ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε 

να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση 

με την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2019 

 

MPI HELLAS S.A.                                                                                  Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Εθνικής Αντιστάσεως 9-11, Χαλάνδρι  

Βρουστούρης Παναγιώτης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921 

Α.Μ 155                                                                 
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Δ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

 

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

 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 

 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 30/6/2019 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
 

  

    Ο ΟΜΙΛΟΣ  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/6/2019  31/12/2018  30/6/2019  31/12/2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                

Ενσώματα πάγια 5 202.295.964,85  204.660.255,08  105.033.769,68  106.084.840,38 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 696.546,64  724.086,18  677.925,67  695.001,92 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 7 0,00  0,00  17.088.919,02  17.088.919,02 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  0,00  0,00  0,00  621.494,14 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 24 158.260,30  158.260,30  110.670,19  110.670,19 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων  203.150.771,79  205.542.601,56  122.911.284,56  124.600.925,65 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Αποθέματα 9 1.859.438,74  2.091.548,80  996.754,23  978.888,91 

Πελάτες  8 39.376.837,07  37.614.510,33  23.013.874,99  19.522.645,17 

Λοιπές απαιτήσεις 8 11.245.323,87  10.953.836,86  8.957.560,88  8.990.607,10 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 27.955.853,52  25.128.139,27  24.790.882,25  21.059.817,63 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  80.437.453,20  75.788.035,26  57.759.072,35  50.551.958,81 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  283.588.224,99  281.330.636,82  180.670.356,91  175.152.884,46 

          

   Ο ΟΜΙΛΟΣ  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  30/6/2019  31/12/2018  30/6/2019  31/12/2018 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Μετοχικό κεφάλαιο (122.156.754μτχ X 0,44 €) 21 53.748.971,76  53.748.971,76  53.748.971,76  53.748.971,76 

Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο 21 17.343.682,04  17.343.682,04  17.343.682,04  17.343.682,04 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 22 46.059.962,56  46.059.962,56  33.511.993,68  33.511.993,68 

Λοιπά αποθεματικά 22 8.853.196,93  8.853.196,93  8.583.800,62  8.583.800,62 

Κέρδη (ζημίες) εις νέον  20.907.797,38  15.432.610,59  14.716.390,65  9.977.632,88 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων μητρικής  146.913.610,67  141.438.423,88  127.904.838,75  123.166.080,98 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 7 -260.985,96  421.645,98  -  - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   146.652.624,71  141.860.069,86  127.904.838,75  123.166.080,98 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 11 64.040.250,00  71.540.250,00  25.750.250,00  30.500.250,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  3.788.549,41  927.585,79  1.484.423,86  0,00 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 27 750.589,14  858.828,30  0,00  0,00 

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία             13 3.396.455,11  3.201.581,93  2.765.436,15  2.639.194,17 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 25 2.532.565,85  5.477.040,87  50.021,85  50.021,85 

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 26 2.197.390,05  2.197.390,05  2.184.067,51  2.184.067,51 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  76.705.799,56  84.202.676,94  32.234.199,37  35.373.533,53 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 24.073.077,05  22.492.764,39  14.031.318,79  13.113.269,95 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 27 213.417,96  207.383,80  0,00  0,00 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 17 35.384,86  0,00  0,00  0,00 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 11 35.907.920,85  32.567.741,83  6.500.000,00  3.500.000,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  60.229.800,72  55.267.890,02  20.531.318,79  16.613.269,95 

Σύνολο Υποχρεώσεων  136.935.600,28  139.470.566,96  52.765.518,16  51.986.803,48 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  283.588.224,99  281.330.636,82  180.670.356,91  175.152.884,46 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 – 30/6/2019 

 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  Σημείωση 

1/1 - 

30/6/2019  

1/1 - 

30/6/2018 

Κύκλος εργασιών (μετά Rebate & Claw back) 4 49.171.177,94  55.348.553,85 

Κόστος πωληθέντων  37.155.999,06  42.841.768,56 

Μικτά κέρδη / (ζημίες)  12.015.178,88  12.506.785,29 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 14 1.412.523,89  1.443.619,28 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  -2.145.218,20  -2.113.768,15 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -1.057.820,53  -1.797.413,63 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 15 -367.727,19  -340.086,03 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτ/των και αποσβέσεων (EBITDA)  13.667.423,07  14.038.332,24 

Αποσβέσεις 5,6 -3.810.486,22  -4.339.195,48 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT)  9.856.936,85  9.699.136,76 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 16 47.018,22  36.254,69 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 16 -2.215.051,74  -2.329.532,12 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 7.2 0,00  6.731.484,48 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  7.688.903,33  14.137.343,81 

Φόρος Εισοδήματος 17 -2.896.348,48  -2.875.645,06 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)  4.792.554,85  11.261.698,75 

Κατανέμονται σε:      

Ιδιοκτήτες μητρικής 18 5.475.186,79  12.030.724,40 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -682.631,94  -769.025,65 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα     

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)  0,00  0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β)  4.792.554,85  11.261.698,75 

Κατανέμονται σε:     

Ιδιοκτήτες μητρικής  5.475.186,79  12.030.724,40 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -682.631,94  -769.025,65 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε € 18 0,0448  0,0985 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σημείωση 
1/1 - 

  
1/1 - 

30/6/2019 30/6/2018 

Κύκλος εργασιών (μετά Rebate & Claw back) 4 36.120.054,44  37.676.648,61 

Κόστος πωληθέντων 
 

27.389.442,18  26.498.445,29 

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 
 

8.730.612,26  11.178.203,32 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 14 1.235.571,73  1.310.188,01 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
 

-1.617.864,83  -1.326.021,98 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
 

-800.252,42  -934.789,56 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 15 -104.184,09  -12.513,82 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και 

αποσβέσεων (EBITDA) 

 

9.801.771,21  12.628.658,45 

Αποσβέσεις 5,6 -2.357.888,56  -2.413.592,48 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) 

 

7.443.882,65  10.215.065,97 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 16 37.914,63  27.887,98 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 16 -637.121,51  -796.764,54 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 7.2 0,00  -500.000,00 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 
 

6.844.675,77  8.946.189,41 

Φόρος Εισοδήματος 17 -2.105.918,00  -2.697.702,26 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 
 

4.738.757,77  6.248.487,15 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
 

     

Λοιπά συνολικά  εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 
 

0,00  0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β) 
 

4.738.757,77  6.248.487,15 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε € 18 0,0388   0,0512 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 – 30/6/2019 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1-30/6/2019  1/1-30/6/2018  1/1-30/6/2019  1/1-30/6/2018 

Λειτουργικές δραστηριότητες        

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 7.688.903,33  14.137.343,81  6.844.675,77  8.946.189,41 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:        

Αποσβέσεις 3.810.486,22  4.339.195,48  2.357.888,56  2.413.592,48 

Προβλέψεις -2.485.166,31  535.297,34  219.004,02  246.379,69 

Κέρδη/ζημιές από πώληση θυγατρικής 0,00  -6.731.484,48  0,00  500.000,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.215.051,74  2.329.532,12  637.121,51  796.764,54 

Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδ. δραστ/τας -47.018,22  -36.254,69  -37.914,63  -27.887,98 

Λοιπές προσαρμογές 3.583.824,57  5.784.239,12  2.052.319,66  3.316.955,70 

  14.766.081,33  20.357.868,70  12.073.094,89  16.191.993,84 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης        

Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων 232.110,06  -160.343,26  -17.865,32  170.557,02 

Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων -5.778.948,87  -23.140.650,56  -5.598.972,56  -15.285.779,34 

(Αύξηση)/Mείωση λοιπών λογαριασμών Ενεργητικού 0,00  -22.000,00  0,00  0,00 

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 505.044,59  2.260.469,61  898.224,91  296.908,64 

  -5.041.794,22  -21.062.524,21  -4.718.612,97  -14.818.313,68 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες  9.724.287,11  -704.655,51  7.354.481,92  1.373.680,16 

Λειτουργικές  δραστηριότητες        

Καταβληθέντες τόκοι -1.249.725,10  -1.572.084,97  -617.297,58  -819.345,51 

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές   

δραστηριότητες (Α) 8.474.562,01  -2.276.740,48  6.737.184,34  554.334,65 

Επενδυτικές δραστηριότητες        

Αγορές ενσώματων παγίων -1.370.769,46  -1.447.609,95  -1.242.809,57  -1.157.689,83 

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -50.117,63  -172.314,60  -49.162,68  -172.314,60 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 887,09  210.009,07  887,09  210.009,07 

Πώληση θυγατρικής εταιρείας 0,00  18.468.614,46  0,00  19.446.000,00 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 47.018,22  16.567,20  37.914,63  27.887,98 

Εισπράξεις/Πληρωμές σε συνδεδεμένα μέρη 0,00  0,00  -2.949,19  -1.830.053,62 

Καθαρές ταμιακές ροές από Επενδυτικές   

δραστηριότητες (Β) -1.372.981,78  17.075.266,18  -1.256.119,72  16.523.839,00 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες        

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00  -191.365,34  0,00  -168.925,34 

Αποπληρωμή δανεισμού -4.171.660,98  -23.476.997,74  -1.750.000,00  -23.226.997,74 

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -102.205,00  -94.090,23  0,00  0,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες (Γ) -4.273.865,98  -23.762.453,31  -1.750.000,00  -23.395.923,08 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

(Α+Β+Γ) 2.827.714,25  -8.963.927,61  3.731.064,62  -6.317.749,43 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 25.128.139,27  15.976.794,05  21.059.817,63  10.234.370,22 

Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης που περιλαμβάνονται στα περιουσιακά 

στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 0,00  540.930,48  0,00  0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 27.955.853,52  7.553.796,92  24.790.882,25  3.916.620,79 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

 

 



 

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

Page 36 of 71 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 – 30/6/2019 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
  

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο  

Υπέρ το 

Άρτιο  

Λοιπά 

Αποθεματικά  

Αποθεματικά 

Αναπρο-

σαρμογής  

Σωρευμένα 

Κέρδη / Ζημίες  Σύνολο  

Δικαιώματα 

Μειοψηφίας  

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 

(την 1η Ιανουαρίου 2018) 38.392.122,56  32.820.468,23  9.289.671,50  38.217.167,81  -5.053.340,67  113.666.089,43  1.592.021,47  115.258.110,90 

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (I.F.R.S. 9) 0,00  0,00  0,00  0,00  -783.650,71  -783.650,71  -93.211,07  -876.861,78 

Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Έναρξης Περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2018) 38.392.122,56  32.820.468,23  9.289.671,50  38.217.167,81  -5.836.991,38  112.882.438,72  1.498.810,40  114.381.249,12 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  12.030.724,40  12.030.724,40  -769.025,65  11.261.698,75 

Συνολικά αποτελέσματα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  12.030.724,40  12.030.724,40  -769.025,65  11.261.698,75 

Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού 0,00  0,00  23.040,13  0,00  -23.040,13  0,00  0,00  0,00 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00  -119.936,99  0,00  0,00  0,00  -119.936,99  0,00  -119.936,99 

Αύξηση κεφαλαίου (με δωρεάν μετοχές) από 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Υπέρ το Άρτιο 15.356.849,20  -15.356.849,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Εσωτερικές Μεταφορές 0,00  0,00  -459.514,70  -211.446,09  670.960,79  0,00  0,00  0,00 

Μεταβολές από πώληση θυγατρικής 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -314.612,68  -314.612,68 

Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική 0,00  0,00  0,00  0,00  -125.801,83  -125.801,83  125.801,83  0,00 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 

(την 30η  Ιουνίου 2018) 53.748.971,76  17.343.682,04  8.853.196,93  38.005.721,72  6.715.851,85  124.667.424,30  540.973,90  125.208.398,20 

                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 

(την 1η Ιανουαρίου 2019) 53.748.971,76  17.343.682,04  8.853.196,93  46.059.962,56  15.432.610,59  141.438.423,88  421.645,98  141.860.069,86 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  5.475.186,79  5.475.186,79  -682.631,94  4.792.554,85 

Συνολικά αποτελέσματα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  5.475.186,79  5.475.186,79  -682.631,94  4.792.554,85 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 

(την 30η  Ιουνίου 2019) 53.748.971,76  17.343.682,04  8.853.196,93  46.059.962,56  20.907.797,38  146.913.610,67  -260.985,96  146.652.624,71 
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 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο  

Υπέρ το 

Άρτιο  

Λοιπά 

Αποθεματικά  

Αποθεματικά 

Αναπρο-

σαρμογής  

Σωρευμένα 

Κέρδη / 

Ζημίες  Σύνολο  

Δικαιώματα 

Μειοψηφίας  

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 

(την 1η Ιανουαρίου 2018) 38.392.122,56  32.820.468,23  8.583.800,62  28.932.415,86  22.005.712,76  130.734.520,03  -  130.734.520,03 

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (I.F.R.S. 9) 0,00  0,00  0,00  0,00  -593.475,34  -593.475,34  -  -593.475,34 

Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Έναρξης Περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2018) 38.392.122,56  32.820.468,23  8.583.800,62  28.932.415,86  21.412.237,42  130.141.044,69  -  130.141.044,69 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  6.248.487,15  6.248.487,15  -  6.248.487,15 

Συνολικά αποτελέσματα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  6.248.487,15  6.248.487,15  -  6.248.487,15 

Αύξηση κεφαλαίου (με δωρεάν μετοχές) από 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Υπέρ το Άρτιο 15.356.849,20  -15.356.849,20  0,00  0,00  0,00  0,00  -  0,00 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00  -119.936,99  0,00  0,00  0,00  -119.936,99  -  -119.936,99 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 

(την 30η  Ιουνίου 2018) 53.748.971,76  17.343.682,04  8.583.800,62  28.932.415,86  27.660.724,57  136.269.594,85  -  136.269.594,85 

                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 

(την 1η Ιανουαρίου 2019) 53.748.971,76  17.343.682,04  8.583.800,62  33.511.993,68  9.977.632,88  123.166.080,98  -  123.166.080,98 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  4.738.757,77  4.738.757,77  -  4.738.757,77 

Συνολικά αποτελέσματα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  4.738.757,77  4.738.757,77  -  4.738.757,77 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 

(την 30η  Ιουνίου 2019) 53.748.971,76  17.343.682,04  8.583.800,62  28.932.415,86  14.716.390,65  127.904.838,75  -  127.904.838,75 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 – 30/6/2019 

 

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 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

2. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 

3. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

4. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

5. MEDSTEM SERVICES – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

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

7. HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

8. 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 «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.groupiaso.gr.  

 

Οι ενδιάμεσες χρηματοοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2019 – 30/6/2019 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 25/9/2019. 

 

 

2.  Αρχές σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 

 

2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με 

ημερομηνία 30/6/2019 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

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

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση μέχρι την 30/6/2019. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις ενδιάμεσες 

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

ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2018, με εξαίρεση τις διαφοροποιήσεις που 

επήλθαν από την εφαρμογή των νέων προτύπων οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που 

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

τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας 

της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 οι οποίες είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση 

διαδικτύου www.groupiaso.gr. 
 

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 υπολογισμών και παραδοχών που έχουν γίνει 

http://www.groupiaso.gr/
http://www.groupiaso.gr/
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και των πραγματικών αποτελεσμάτων. Οι εν λόγω εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται 

ανά τακτά διαστήματα προκειμένου να συμπεριληφθούν όλα τα νέα δεδομένα. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της έχουν συνταχθεί 

με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα 

διαθέσιμα για πώληση και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου που 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 

concern). 

 

 

2.2  Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

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

είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 

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

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

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ στη χρήση 2019   

 

Στην περίοδο 1/1-30/6/2019, δεν συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής νέων προτύπων και 

διερμηνειών. Ειδικότερα, το νέο Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις» με εφαρμογή για ετήσιες περιόδους 

από την 1/1/2019 δεν είχε εφαρμογή λόγω του ότι η εταιρεία δεν έχει ουσιώδεις μακροχρόνιες 

μισθώσεις.  

 

Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά  την 

1/1/2019 

 

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

συμβόλαια». Εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και παρέχει απαλλαγή στην εφαρμογή του 

Δ.Π.Χ.Α. 9 μέχρι την 31/12/2020, στις ασφαλιστικές οντότητες που εφαρμόζουν το Δ.Π.Χ.Α. 4. 

Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία. 

 

«Δ.Π.Χ.Α. 17 Ασφαλιστικές Συμβάσεις». Αντικαθιστά το Δ.Π.Χ.Α. 4 και καθιερώνει αρχές 

για την αναγνώριση επιμέτρηση παρουσίαση και γνωστοποιήσεις των εκδιδομένων 

ασφαλιστικών συμβάσεων. Εγκρίθηκε τον Μάιο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2021. Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία. 

 

 

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 χρηματοοικονομικών 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 2018. Επίσης, οι κύριες πηγές δημιουργίας 

αβεβαιότητας, που υπήρχαν κατά την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 

31ης Δεκεμβρίου 2018, παρέμειναν ίδιες και για τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της 

30ης Ιουνίου 2019. 
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3.1 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και συναφή θέματα 

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) είναι Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου το οποίο αποτελεί αγοραστή υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Ο Οργανισμός 

συστάθηκε με τον νόμο 3918/2011 και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2012. Η 

συνεργασία των εταιρειών του Ομίλου ΙΑΣΩ αλλά και των άλλων παρόχων υπηρεσιών Υγείας 

με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. άρχισε τον Ιανουάριο του 2012 στο πλαίσιο συμφωνίας που είχε συναφθεί 

στο τέλος του 2011.  

Ενώ ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτέλεσε υπό όρους σημαντικό επίτευγμα, στην πορεία εξελίχθηκε σε έναν 

Οργανισμό με πολλά προβλήματα τα οποία στην πλειοψηφία τους τα υφίστανται οι ιδιώτες 

πάροχοι. Τα σοβαρότερα από αυτά σχετίζονται με την σταδιακή ένταξη όλων των 

ασφαλιστικών ταμείων στον Οργανισμό με άτακτο τρόπο και ιδίως χωρίς τους απαραίτητους 

οικονομικούς πόρους. Συνεπώς, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την πρώτη στιγμή έχει να επιδείξει 

ελλειμματικούς προϋπολογισμούς και πολύ σοβαρά θέματα ρευστότητας. Χωρίς την 

απαραίτητη οργάνωση, χωρίς τους αναγκαίους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, ήταν 

φυσικό να αποτύχει στους περισσότερους στόχους και στις υψηλές για πολλούς προσδοκίες. 

Η συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνδυάστηκε με την καθιέρωση των Κ.Ε.Ν. που προκάλεσαν 

διαφοροποιήσεις στην τιμολόγηση των υπηρεσιών νοσηλείας, τα οποία βεβαίως δεν έχουν 

σχέση με τα γνωστά D.R.G.s. Τα Κ.Ε.Ν., παρά τα προβλήματα, αποτέλεσαν μια νέα βάση 

τιμολόγησης που όμως και αυτή αλλοιώθηκε στη συνέχεια. Έγιναν αλλαγές ασύμβατες και 

ασυσχέτιστες με τα κόστη των Ιατρικών πράξεων σε πολλά Κ.Ε.Ν.  Τα Κ.Ε.Ν. υπέστησαν 

αλλοιώσεις και μέσω της καθιέρωσης του νέου Ε.Κ.Π.Υ. (Ενιαίου Κανονισμού Παροχών 

Υγείας) αλλά και μέσω αποφάσεων είτε του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε ερμηνευτικών εγκυκλίων 

των υπηρεσιών του. Η καθιέρωση κλειστών προϋπολογισμών επί των μειωμένων οικονομικών 

πόρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η καθιέρωση των μηχανισμών Rebate & Claw back που 

καθιερώθηκαν με τον Ν. 4172/2013, τα ποσοστά των οποίων διαμορφώθηκαν σε ύψη 

πρωτοφανή, ήταν από τα θέματα που επηρέασαν και επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις 

συνεργασίας όλων των ιδιωτών παρόχων, μεταξύ των οποίων και των ιδιωτικών κλινικών με 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα συναρμόδια Υπουργεία. Ως εκ τούτου αξίζουν ειδικής αναφοράς. 

 

3.1.1 Άρθρο 100 του Ν.4172/2013 όπως ισχύει την 30/6/2019  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’167/23.7.2013), όπως 

ισχύουν την 30/6/2019, καθορίστηκαν τα εξής: 

α) ο αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (Claw back) των δαπανών νοσηλείας σε κλειστό 

προϋπολογισμό ανά Υγειονομική Υπηρεσία, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας για 

τα έτη 2013-2015. Η μηνιαία δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ιδιωτικές κλινικές, κέντρα 

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

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

εξετάσεις, νοσηλεία και φυσιοθεραπείες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες 

παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων 

του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

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

διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους 

συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους καθώς και ο τρόπος απόδοσης του ποσού επιστροφής 

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

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

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

αυτών με υποχρεώσεις του Οργανισμού. 

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

τη λήξη εκάστου ημερολογιακού μήνα. 
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δ) ο καθορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων ελέγχου της 

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

ορίων ανά γεωγραφική περιοχή και τον καθορισμό ορίων δαπανών ανά νομό και πάροχο και 

ε) τα μέγιστα όρια δαπανών του 2014, τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση για όλους τους 

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

το σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού της δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για 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 νοσηλείας των ιδιωτικών κλινικών που ορίζεται στο ποσό των € 225 εκατ. για το 

2013, στο ποσό των  € 235 εκατ. για τα έτη 2014-2016 και στο ποσό των € 265 εκατ. για τα έτη 

2017-2019. 

Από 1/1/2016 η εκκαθάριση των υποβολών και οι πληρωμές των παρόχων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας νέας διαδικασίας, η οποία ορίζεται με το άρθρο 90 του 

Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

21/21.2.2016). Οι δαπάνες των παρόχων υγείας πλην φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν 

από την 1/1/2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκκαθαρίζονται 

με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του 

πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών 

ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Σε 

περίπτωση που κατά την ανωτέρω εκκαθάριση εκάστου παρόχου διαπιστωθεί ποσοστό μη 

αποδεκτών δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο 

της υποβληθείσας δαπάνης του παρόχου, με αντίστοιχη περικοπή στη πράξη τελικής 

εκκαθάρισης. Η προαναφερόμενη διαδικασία έχει βελτιώσει αρκετά ζητήματα εκκαθάρισης των 

υποβολών, αλλά παρουσιάζει και  κάποια σημαντικά προβλήματα που έχουν τεθεί υπόψη της 

διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αναμένονται οι βελτιωτικές κινήσεις που έχει υποσχεθεί η 

διοίκησή του. Αυτές αφορούν την υποκειμενικότητα και τα λάθη των ελεγκτών, την αδυναμία 

υποστήριξης των ενστάσεων από τους παρόχους, τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 

εκκαθάρισης των υποβολών με ενστάσεις, την ανεπάρκεια για ορισμένα θέματα του 

πληροφοριακού συστήματος και τις ελλείψεις στην πληροφόρηση και ενημέρωση των 

παρόχων.  

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές 

προς τους παρόχους του, πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 

2012-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 1 του άρθρου 90 του Ν.4368/2016. Από την 

εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη 

διαδικασία του άρθρου 100 παρ. 6 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167).  

 

3.1.2 Κοινοποιηθέντα σημειώματα εντός του 2019 

Εντός του Α΄Εξαμήνου του 2019 κοινοποιήθηκαν στις εταιρείες του Oμίλου τα εξής: 

Στις 4/4/2019 κοινοποιήθηκαν τα σημειώματα για το ποσό της αυτόματης επιστροφής για 

claw back του Α΄ Εξαμήνου του 2018 και στις 20/7/2019 τα αντίστοιχα σημειώματα του Β΄ 

Εξαμήνου του 2018.  

Για τα παραπάνω κοινοποιηθέντα σημειώματα οι εταιρείες του Ομίλου εξέδωσαν και 

κοινοποίησαν προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποκλειστικά και μόνο για λόγους φορολογικής 

συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΠΟΛ.1191/12.8.2014 και την ΠΟΛ 1113/2.6.2015, πιστωτικά 

τιμολόγια για τη περίοδο αυτή. 

 

 

 



 

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

Page 42 of 71 

3.1.3 Εκτιμήσεις 

Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί το ακριβές ποσό του Claw back που αντιστοιχεί 

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

των Ιδιωτικών Κλινικών για τα έτη 2014-2016, 2) της αδυναμίας να υπολογιστεί η ακριβής 

ποσοτικοποίηση του προϋπολογισμού και του Claw back που αντιστοιχεί σε κάθε κλινική του 

Ομίλου καθώς ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει γνωστοποιήσει όλα τα δεδομένα και παραμέτρους 

(κλάδου και κλινικών ξεχωριστά), που μπορούν να οδηγήσουν σε αξιόπιστο προσδιορισμό 

των αντίστοιχων ποσών και 3) της αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου και 

οριστικοποίησης των περικοπών Rebate και Claw back για τα έτη 2014 και 2015 αλλά και την 

μη γνωστοποίηση των οριστικών σημειωμάτων για Clawback του Α΄ Εξαμήνου του 2019.   

Παρόλα αυτά, οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ προέβησαν συνολικά σε εκτιμήσεις για 

περικοπή rebate και claw back, μειώνοντας τον Κύκλο εργασιών και τα Ίδια Κεφάλαιά τους 

από 1/1/2013 έως 30/6/2019, εκτιμώντας ότι αυτές είναι επαρκείς με βάση τα σημερινά 

δεδομένα.  

Το Rebate και οι εκτιμήσεις για Claw back του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 επί των 

υποβληθέντων λογαριασμών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την περίοδο 1/1-30/6/2019, ανήλθαν 

(προ Φ.Π.Α.) σε € 3,26 εκατ. και € 5,23 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα. 

3.1.4 Νομικές ενέργειες 

Οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ ως μέλη του Σ.Ε.Κ. έχουν προβεί σε νομικές ενέργειες και έχουν 

εκφράσει τις διαφωνίες και τις επιφυλάξεις τους στους αρμόδιους φορείς, αλλά και σε όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τις περικοπές των μηχανισμών Claw back και Rebate. 

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

συλλογική προσφυγή του Σ.Ε.Κ. Επιπροσθέτως, οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ υπέβαλλαν και 

ατομικές προσφυγές κατά των μέχρι σήμερα κοινοποιηθέντων σημειωμάτων περικοπών και 

έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους να προσφύγουν και κατά οποιασδήποτε νέας απόφασης 

περικοπής, ιδίως μάλιστα εάν αυτές έχουν οριστικό χαρακτήρα. Πολιτική η οποία θα συνεχιστεί 

και για το τρέχον έτος σε όσες εταιρείες έχουν κοινοποιηθεί οριστικά σημειώματα για Claw 

back.   

 

Σύμφωνα με το αρθ. 52 του Ν. 4430/2016, «1α) Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 

2016 και 2017 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού, όπως αυτές είχαν 

διαμορφωθεί στις 30/4/2016 προς τα Φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους 

υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές 

εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ. και β) ως ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. νοούνται εκείνες που αφορούν τα πριν τις 31/12/2012 έτη και για 

τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής, 

παραστατικά στοιχεία και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί.». Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες του 

Ομίλου ΙΑΣΩ έχουν προβεί σε νομικές ενέργειες διεκδίκησης των ανεξόφλητων υπολοίπων της 

περιόδου αυτής. 

Στη συνέχεια με το άρθρο 34 παρ. 4.α. του Ν. 4447/2016, Φ.Ε.Κ. Α 241/23.12.2016 ορίστηκαν 

τα ποσοστά έκπτωσης που αφορά τις οφειλές, προ Φ.Π.Α., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες 

παρόχους υπηρεσιών υγείας που είναι σύμφωνα με την παράγραφο Α(β) για Ιδιωτικές Κλινικές, 

Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης για δαπάνες 

Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 10%, σύμφωνα με την παράγραφο Β. Για τις λοιπές 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που προκύπτουν από υπόλοιπο λόγω πληρωμής προκαταβολής, 

αυτές θα εξοφληθούν, για οφειλές μέχρι € 15.000 με έκπτωση 20% και για οφειλές πάνω από € 

15.000 με έκπτωση 45%, επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείο προ 

Φ.Π.Α.), του απομένοντος (μετά την αφαίρεση της προκαταβολής) υπολοίπου. Επίσης 
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σύμφωνα με την παράγραφο Γ, οι οφειλές προς ασθενείς ασφαλισμένους και οι οφειλές προς 

τους ως άνω παρόχους που έχουν εκκαθαριστεί, θα εξοφληθούν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο 100%. 

Στό ίδιο άρθρο, εκτός από τα διάφορα αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με την διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί γίνεται σαφής αναφορά ότι «Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του 

Οργανισμού που πραγματοποιείται από Φ.Κ.Α. των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ. 10 του Ν. 3918/2011, όπως ισχύει, 

διενεργείται το αργότερο έως 31/12/2019. Σε περίπτωση παράλειψης της εξόφλησης των 

ανωτέρω υποχρεώσεων από τους Φ.Κ.Α. μέχρι την ως άνω ημερομηνία και επιστροφής των 

αδιάθετων υπολοίπων στο Γ.Λ.Κ., οι εναπομείνασες υποχρεώσεις βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του οικείου Φ.Κ.Α.». Οι εταιρείες του Ομίλου τελούν σε αναμονή των 

εφαρμοστικών αποφάσεων και ενεργειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα κρίνουν ανάλογα αν θα 

αποδεχθούν του όρους αυτών των ρυθμίσεων δηλαδή θα εξεταστούν ανά περίπτωση και 

εταιρεία. Υπάρχει μια γενική κατεύθυνση ότι δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές μειώσεις των 

απαιτήσεων που τα ποσοστά τους θα υπερβαίνουν κάθε λογικό όριο. 

 

3.1.5 Διάρκεια συμβάσεων με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141/03.08.2016), η ισχύς των συμβάσεων 

μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτών, 

πολυϊατρείων, κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, οικοτροφείων, ειδικών 

ιδρυμάτων για Α.Μ.Ε.Α., ιδρυμάτων ασυλικού τύπου, ιδρυμάτων/Κλινικών χρόνιων 

παθήσεων, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, 

οδοντοτεχνιτών, Ιδιωτικών Κλινικών, Μ.Χ.Α., Μ.Τ.Ν. και κέντρων αποκατάστασης-

αποθεραπείας, που έχουν λήξει ή/και λήγουν από τις 30/6/2016 και μετά, παρατάθηκαν από 

1/7/2016, μέχρι την υπογραφή των νέων συμβάσεων. 

Στις 7/3/2019 δημοσιεύθηκε η τροποποίηση (1η) της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-

2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών 

Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)». 

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 4558/1.8.2018 (ΦΕΚ 140 Α) αναλαμβάνει 

την κάλυψη μέρους των αναγκών των ανασφάλιστων & ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για 

νοσηλεία σε κλίνες Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν. Αναμένονται οι διαδικασίες και η επαύξηση του 

προϋπολογισμού για να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τις συνέπειες στα ποσοστά του 

Claw back. Βέβαια σε παλαιότερες συναντήσεις με εκπροσώπους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του 

Υπουργείου εκφράζονταν η άποψη ότι αν ζητηθούν κλίνες εντατικής θεραπείας θα εξαιρεθούν 

του Rebate & Claw back. Αυτή την εξαίρεση από ορισμένες ιατρικές πράξεις την 

συμπεριέλαβε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε προσχέδιο του νέου κανονισμού παροχών (Ε.Κ.Π.Υ.), 

συγεκριμένα ως άρθρο 12 αλλά υπάρχουν επιφυλάξεις εάν και πότε θα εγκριθεί και 

εφαρμοστεί.  

 

4.  Λειτουργικοί τομείς 

Ο καθορισμός των λειτουργικών τομέων βασίζεται στην προσέγγιση της Διοίκησης σύμφωνα 

με την οποία η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται για τους λειτουργικούς τομείς πρέπει να 

είναι αυτή που βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές δομές του Ομίλου και 

στα κυριότερα κονδύλια των εσωτερικών οικονομικών αναφορών που δίνονται στους 

επικεφαλείς λήψεως επιχειρηματικών αποφάσεων. Προκειμένου να αναγνωριστούν οι  

παρουσιαζόμενοι λειτουργικοί τομείς, η Διοίκηση στηρίζεται στους επιχειρηματικούς τομείς 

δραστηριότητάς της που αντιπροσωπεύουν τις υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος. 
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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-

30/6/2019 και 1/1-30/6/2018, έχουν ως κάτωθι: 

1/1-30/6/2019 (*) 

Παροχή 

υπηρεσιών υγείας 

Εμπορία ιατρικού 

εξοπλισμού & 

υγειονομικού 

υλικού Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο 

Πωλήσεις      

Σε τρίτους 49.075.393,19 45.956,03 49.828,72 - 49.171.177,94 

Διατομεακές 55.042,86 1.663.530,22 0,00 -1.718.573,08 0,00 

Σύνολο 49.130.436,05 1.709.486,25 49.828,72 -1.718.573,08 49.171.177,94 

      
Αποτελέσματα      
Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκμετάλλευσης 1.073.391,05 899,58 -103,13 -29.390,80 1.044.796,70 

Οργανικά Έξοδα -40.524.845,14 -1.571.967,47 -7.425,00 1.745.199,82 -40.359.037,79 

Χρηματοοικονομικά έσοδα & έξοδα -2.131.027,22 -36.951,66 -54,64 0,00 -2.168.033,52 

      
Κέρδη / Ζημίες προ φόρων 7.547.954,74 101.466,70 42.245,95 -2.764,06 7.688.903,33 

Φόρος εισοδήματος -2.854.256,21 -28.694,27 -13.398,00 0,00 -2.896.348,48 

Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους (Α) 4.693.698,53 72.772,43 28.847,95 -2.764,06 4.792.554,85 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 

από φόρους (Α)+(Β) 4.693.698,53 72.772,43 28.847,95 -2.764,06 4.792.554,85 

 

1/1-30/6/2018 (*) 

Παροχή 

υπηρεσιών υγείας 

Εμπορία ιατρικού 

εξοπλισμού & 

υγειονομικού 

υλικού Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο 

Πωλήσεις      

Σε τρίτους 55.293.570,67 0,00 54.983,18 - 55.348.553,85 

Διατομεακές 159.814,37 2.774.818,23 0,00 -2.934.632,60 0,00 

Σύνολο 55.453.385,04 2.774.818,23 54.983,18 -2.934.632,60 55.348.553,85 

      
Αποτελέσματα      
Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκμετάλλευσης 1.135.752,12 -4.173,27 -204,80 -27.840,80 1.103.533,25 

Οργανικά Έξοδα -47.383.510,90 -2.313.517,58 -8.826,10 2.952.904,24 -46.752.950,34 

Χρηματοοικονομικά έσοδα & έξοδα -2.280.782,31 -12.457,81 -37,31 0,00 -2.293.277,43 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 6.835.474,48 0,00 0,00 -103.990,00 6.731.484,48 

      
Κέρδη / Ζημίες προ φόρων 13.775.799,70 429.188,30 45.914,97 -113.559,16 14.137.343,81 

Φόρος εισοδήματος -2.735.217,16 -125.889,32 -14.538,58 0,00 -2.875.645,06 

Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους (Α) 11.040.582,54 303.298,98 31.376,39 -113.559,16 11.261.698,75 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 

από φόρους (Α)+(Β) 11.040.582,54 303.298,98 31.376,39 -113.559,16 11.261.698,75 

 

(*) Τα οικονομικά μεγέθη του Α’ Εξαμήνου 2019 και του Α’ Εξαμήνου 2018, είναι μειωμένα από 

την επίδραση του Rebate & Claw back (βλέπε και σημείωση 3). 

Στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της Εταιρείας και του Ομίλου την 30/6/2019 και την 

30/6/2018, δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στα 

λοιπά έσοδα. 

 

 



 

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

Page 45 of 71 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των λειτουργικών τομέων του Ομίλου για τις 

περιόδους 1/1-30/6/2019 και 1/1-30/6/2018, έχουν ως κάτωθι: 

 

 

Παροχή 

υπηρεσιών 

υγείας 

Εμπορία 

ιατρικού 

εξοπλισμού & 

υγειονομικού 

υλικού Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο 

Περουσιακά στοιχεία την 30/6/2019      

Λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία τομέα 228.178.169,77 4.066.558,35 0,00 -4.448.039,64 227.796.688,48 

Μη επιμεριζόμενα περιουσιακά στοιχεία 

τομέα 54.841.579,18 233.082,41 25.898.607,08 -25.181.732,16 55.791.536,51 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 283.019.748,95 4.299.640,76 25.898.607,08 -29.629.771,80 283.588.224,99 

      

Υποχρεώσεις την 30/6/2019      

Λειτουργικές υποχρεώσεις τομέα 127.453.216,28 2.837.722,52 0,00 -25.187.862,76 105.103.076,04 

Μη επιμεριζόμενες υποχρεώσεις τομέα 29.482.085,76 35.384,86 2.741.107,08 -426.053,46 31.832.524,24 

Σύνολο υποχρεώσεων 156.935.302,04 2.873.107,38 2.741.107,08 -25.613.916,22 136.935.600,28 

 

 

Παροχή 

υπηρεσιών 

υγείας 

Εμπορία 

ιατρικού 

εξοπλισμού & 

υγειονομικού 

υλικού Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο 

Περουσιακά στοιχεία την 30/6/2018      

Λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία τομέα 237.597.451,90 6.161.135,49 0,00 -3.749.474,68 240.009.112,71 

Μη επιμεριζόμενα περιουσιακά στοιχεία 

τομέα 59.644.486,78 288.959,39 24.020.009,48 -50.932.670,39 33.020.785,26 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 297.241.938,68 6.450.094,88 24.020.009,48 -54.682.145,07 273.029.897,97 

      

Υποχρεώσεις την 30/6/2018      

Λειτουργικές υποχρεώσεις τομέα 127.768.915,62 4.989.593,26 1.240,00 -24.519.942,30 108.239.806,58 

Μη επιμεριζόμενες υποχρεώσεις τομέα 34.766.309,91 125.955,87 2.672.389,00 2.017.038,41 39.581.693,19 

Σύνολο υποχρεώσεων 162.535.225,53 5.115.549,13 2.673.629,00 -22.502.903,89 147.821.499,77 

 

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. 

 

Η κατανομή των πωλήσεων κατά γεωγραφική περιοχή και χρονικό σημείο, έχει ως εξής για το 

Α΄ εξάμηνο του 2019: 

 

1/1-30/6/2019 
Παροχή 

υπηρεσιών 

υγείας 

Εμπορία ιατρικού 

εξοπλισμού & 

υγειονομικού υλικού Λοιπά Απαλοιφές Σύνολο 

Γεωγραφική Κατανομή           

Ελλάδα 49.130.436,05 1.709.486,25 49.828,72 -1.718.573,08 49.171.177,94 

Σύνολο 49.130.436,05 1.709.486,25 49.828,72 -1.718.573,08 49.171.177,94 

            

Χρονική αναγνώριση           

Σε συγκεκριμμένο χρονικό 

σημείο 17.015.984,65 1.709.486,25 49.828,72 -1.718.573,08 17.056.726,54 

Στη διάρκεια του χρόνου 32.114.451,40 0,00 0,00 0,00 32.114.451,40 

  49.130.436,05 1.709.486,25 49.828,72 -1.718.573,08 49.171.177,94 
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5.  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 30/6/2019 

 Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση  Σύνολο 

Έναρξη περιόδου (1/1/2019)          

Κόστος ή εκτίμηση 31.913.679,00 90.454.716,05 44.130.118,30 206.452,33 14.312.301,34 1.128.078,65  182.145.345,67 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -28.730.459,05 -34.362.295,69 -186.689,24 -12.781.061,31 0,00  -76.060.505,29 

Αναπόσβεστη αξία 31.913.679,00 61.724.257,00 9.767.822,61 19.763,09 1.531.240,03 1.128.078,65  106.084.840,38 

Κίνηση περιόδου  

(1/1 - 30/6/2019)          

Υπόλοιπο έναρξης 31.913.679,00 61.724.257,00 9.767.822,61 19.763,09 1.531.240,03 1.128.078,65  106.084.840,38 

Μεταφορές 0,00 222.216,34 375.551,38 0,00 4.900,00 -602.667,72  0,00 

Προσθήκες 0,00 897.566,26 119.071,96 11.863,00 70.451,60 143.856,75  1.242.809,57 

Διαγραφή αρχικής αξίας 

πωληθέντων 0,00 0,00 -330.651,87 0,00 -111.275,20 0,00  -441.927,07 

Διαγραφή σωρευμένων 

αποσβέσεων  0,00 0,00 328.422,69 0,00 111.273,74 0,00  439.696,43 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -1.030.092,08 -1.009.532,50 -3.118,45 -248.906,60 0,00  -2.291.649,63 

Αναπόσβεστη αξία 31.913.679,00 61.813.947,52 9.250.684,27 28.507,64 1.357.683,57 669.267,68  105.033.769,68 

Λήξη περιόδου (30/6/2019)          

Κόστος ή εκτίμηση 31.913.679,00 91.574.498,65 44.294.089,77 218.315,33 14.276.377,74 669.267,68  182.946.228,17 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -29.760.551,13 -35.043.405,50 -189.807,69 -12.918.694,17 0,00  -77.912.458,49 

Αναπόσβεστη αξία 31.913.679,00 61.813.947,52 9.250.684,27 28.507,64 1.357.683,57 669.267,68  105.033.769,68 

 

 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2018 

 Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση  Σύνολο 

Έναρξη χρήσης (1/1/2018)          

Κόστος ή εκτίμηση 29.873.209,80 87.209.019,06 43.668.171,17 273.509,89 13.976.437,54 49.858,87  175.050.206,33 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -26.787.718,38 -32.289.252,25 -248.251,36 -12.237.277,24 0,00  -71.562.499,23 

Αναπόσβεστη αξία 29.873.209,80 60.421.300,68 11.378.918,92 25.258,53 1.739.160,30 49.858,87  103.487.707,10 

Κίνηση χρήσης  

(1/1 - 31/12/2018)          

Υπόλοιπο έναρξης 29.873.209,80 60.421.300,68 11.378.918,92 25.258,53 1.739.160,30 49.858,87  103.487.707,10 

Επανεκτίμηση αξίας 

ακινήτων 2.040.469,20 1.892.307,55 0,00 0,00 0,00 0,00  3.932.776,75 

Μεταφορές 0,00 49.858,87 0,00 0,00 0,00 -49.858,87  0,00 

Προσθήκες 0,00 1.303.530,57 580.285,05 0,00 339.973,74 1.128.078,65  3.351.868,01 

Διαγραφή αρχικής αξίας 

πωληθέντων 0,00 0,00 -118.337,92 -67.057,56 -4.109,94 0,00  -189.505,42 

Διαγραφή σωρευμένων 

αποσβέσεων  0,00 0,00 85.956,93 67.057,55 4.109,94 0,00  157.124,42 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 -1.942.740,67 -2.159.000,37 -5.495,43 -547.894,01 0,00  -4.655.130,48 

Αναπόσβεστη αξία 31.913.679,00 61.724.257,00 9.767.822,61 19.763,09 1.531.240,03 1.128.078,65  106.084.840,38 

Λήξη χρήσης (31/12/2018)          

Κόστος ή εκτίμηση 31.913.679,00 90.454.716,05 44.130.118,30 206.452,33 14.312.301,34 1.128.078,65  182.145.345,67 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -28.730.459,05 -34.362.295,69 -186.689,24 -12.781.061,31 0,00  -76.060.505,29 

Αναπόσβεστη αξία 31.913.679,00 61.724.257,00 9.767.822,61 19.763,09 1.531.240,03 1.128.078,65  106.084.840,38 
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 30/6/2019 

 

 Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση  Σύνολο 

Έναρξη περιόδου (1/1/2019)          

Κόστος ή εκτίμηση 60.973.085,50 168.072.606,17 62.020.535,52 413.239,56 21.948.818,45 1.693.918,97  315.122.204,17 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -44.235.192,87 -46.592.394,96 -393.101,44 -19.241.259,82 0,00  -110.461.949,09 

Αναπόσβεστη αξία 60.973.085,50 123.837.413,30 15.428.140,56 20.138,12 2.707.558,63 1.693.918,97  204.660.255,08 

Κίνηση περιόδου  

(1/1 - 30/6/2019)          

Υπόλοιπο έναρξης 60.973.085,50 123.837.413,30 15.428.140,56 20.138,12 2.707.558,63 1.693.918,97  204.660.255,08 

Μεταφορές 0,00 222.216,34 375.551,38 0,00 4.900,00 -602.667,72  0,00 

Προσθήκες 0,00 897.566,26 201.307,01 11.863,00 85.602,24 174.430,95  1.370.769,46 

Διαγραφή αρχικής αξίας 

πωληθέντων 0,00 0,00 -330.651,87 0,00 -111.275,20 0,00  -441.927,07 

Διαγραφή σωρευμένων 

αποσβέσεων  0,00 0,00 328.422,69 0,00 111.273,74 0,00  439.696,43 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -1.810.327,29 -1.550.716,43 -3.268,45 -368.516,88 0,00  -3.732.829,05 

Αναπόσβεστη αξία 60.973.085,50 123.196.727,48 14.452.053,34 28.732,67 2.429.542,53 1.215.823,33  202.295.964,85 

Λήξη περιόδου (30/6/2019)          

Κόστος ή εκτίμηση 60.973.085,50 169.242.247,64 62.266.742,04 425.102,56 21.928.045,49 1.215.823,33  316.051.046,56 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -46.045.520,16 -47.814.688,70 -396.369,89 -19.498.502,96 0,00  -113.755.081,71 

Αναπόσβεστη αξία 60.973.085,50 123.196.727,48 14.452.053,34 28.732,67 2.429.542,53 1.215.823,33  202.295.964,85 

 

 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2018 

 Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση  Σύνολο 

Έναρξη χρήσης (1/1/2018)          

Κόστος ή εκτίμηση 56.937.970,80 163.300.468,07 61.370.650,12 480.297,12 21.546.769,15 410.151,57  304.046.306,83 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -40.766.091,71 -43.444.055,03 -454.363,56 -18.457.309,80 0,00  -103.121.820,10 

Αναπόσβεστη αξία 56.937.970,80 122.534.376,36 17.926.595,09 25.933,56 3.089.459,35 410.151,57  200.924.486,73 

Κίνηση χρήσης  

(1/1 - 31/12/2018)          

Υπόλοιπο έναρξης 56.937.970,80 122.534.376,36 17.926.595,09 25.933,56 3.089.459,35 410.151,57  200.924.486,73 

Επανεκτίμηση αξίας 

ακινήτων 4.035.114,70 3.468.607,53 0,00 0,00 0,00 0,00  7.503.722,23 

Μεταφορές 0,00 49.858,87 0,00 0,00 0,00 -49.858,87  0,00 

Προσθήκες 0,00 1.303.530,57 768.223,32 0,00 406.159,24 1.283.767,40  3.761.680,53 

Διαγραφή αρχικής αξίας 

πωληθέντων 0,00 0,00 -118.337,92 -67.057,56 -4.109,94 0,00  -189.505,42 

Διαγραφή σωρευμένων 

αποσβέσεων  0,00 0,00 85.956,93 67.057,55 4.109,94 0,00  157.124,42 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 -3.469.101,16 -3.234.296,86 -5.795,43 -788.059,96 0,00  -7.497.253,41 

Αναπόσβεστη αξία 60.973.085,50 123.887.272,17 15.428.140,56 20.138,12 2.707.558,63 1.644.060,10  204.660.255,08 

Λήξη χρήσης (31/12/2018)          

Κόστος ή εκτίμηση 60.973.085,50 168.072.606,17 62.020.535,52 413.239,56 21.948.818,45 1.693.918,97  315.122.204,17 

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -44.235.192,87 -46.592.394,96 -393.101,44 -19.241.259,82 0,00  -110.461.949,09 

Αναπόσβεστη αξία 60.973.085,50 123.837.413,30 15.428.140,56 20.138,12 2.707.558,63 1.693.918,97  204.660.255,08 
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Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους στη χρήση 2018 

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

αξίας τους χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης 

(συντελεστής απαξίωσης 0,51 έως 1, κόστος αντικατάστασης ανάλογα µε το είδος κατασκευής 

του κτιρίου, τις παροχές αυτού και τη λειτουργία του  10 – 1.533 ανά τ.μ.) και  η συγκριτική 

μέθοδος (τιμές ανά τ.μ. 350 - 1.700 ανάλογα με τον συντελεστή δόμησης, το σημείο, την 

προβολή και το μέγεθος των οικοπέδων).  

 

Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη 

υπέρ των Ομολογιούχων ύψους 120% της αρχικής αξίας των ομολογιακών δανείων ποσού € 

117,17 εκατ. και της θυγατρικής εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» όπου για τα ακίνητά της υπάρχει υποθήκη υπέρ της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος και της ALPHA BANK συνολικού ποσού € 25,5 εκατ. για εξασφάλιση 

κοινού ομολογιακού δανείου. 

 

 

6.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 30/6/2019 

 

 

Άδειες 

παραγωγής 

& εκμ/σεως Σήματα 

Μηχανογραφικές 

εφαρμογές  Σύνολο 

Έναρξη περιόδου (1/1/2019)       

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.892.908,24  4.392.884,14 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -58.247,08 -159.977,51 -3.479.657,63  -3.697.882,22 

Αναπόσβεστη αξία 106.853,44 174.897,87 413.250,61  695.001,92 

Κίνηση περιόδου 

(1/1 - 30/6/2019)       

Υπόλοιπο έναρξης 106.853,44 174.897,87 413.250,61  695.001,92 

Προσθήκες 0,00 0,00 49.162,68  49.162,68 

Αποσβέσεις περιόδου -1.651,04 -4.119,26 -60.468,63  -66.238,93 

Αναπόσβεστη αξία 105.202,40 170.778,61 401.944,66  677.925,67 

Λήξη περιόδου (30/6/2019)       

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.942.070,92  4.442.046,82 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -59.898,12 -164.096,77 -3.540.126,26  -3.764.121,15 

Αναπόσβεστη αξία 105.202,40 170.778,61 401.944,66  677.925,67 

 

  



 

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

Page 49 of 71 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2018 

 

 

Άδειες 

παραγωγής 

& εκμ/σεως Σήματα 

Μηχανογραφικές 

εφαρμογές  Σύνολο 

Έναρξη χρήσης (1/1/2018)       

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.551.267,65  4.051.243,55 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -54.945,06 -151.738,99 -3.350.308,16  -3.556.992,21 

Αναπόσβεστη αξία 110.155,46 183.136,39 200.959,49  494.251,34 

Κίνηση χρήσης  

(1/1 - 31/12/2018)       

Υπόλοιπο έναρξης 110.155,46 183.136,39 200.959,49  494.251,34 

Προσθήκες 0,00 0,00 341.640,59  341.640,59 

Αποσβέσεις χρήσης -3.302,02 -8.238,52 -129.349,47  -140.890,01 

Αναπόσβεστη αξία 106.853,44 174.897,87 413.250,61  695.001,92 

Λήξη χρήσης (31/12/2018)       

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.892.908,24  4.392.884,14 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -58.247,08 -159.977,51 -3.479.657,63  -3.697.882,22 

Αναπόσβεστη αξία 106.853,44 174.897,87 413.250,61  695.001,92 

 

 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 30/6/2019 

 

 

Άδειες 

παραγωγής 

& εκμ/σεως Σήματα 

Μηχανογραφικές 

εφαρμογές  Σύνολο 

Έναρξη περιόδου (1/1/2019)       

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 335.048,59 4.413.600,99  4.913.750,10 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -58.247,08 -160.150,72 -3.971.266,12  -4.189.663,92 

Αναπόσβεστη αξία 106.853,44 174.897,87 442.334,87  724.086,18 

Κίνηση περιόδου 

(1/1 - 30/6/2019)       

Υπόλοιπο έναρξης 106.853,44 174.897,87 442.334,87  724.086,18 

Προσθήκες 0,00 0,00 50.117,63  50.117,63 

Αποσβέσεις περιόδου -1.651,04 -4.119,26 -71.886,87  -77.657,17 

Αναπόσβεστη αξία 105.202,40 170.778,61 420.565,63  696.546,64 

Λήξη περιόδου (30/6/2019)       

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 335.048,59 4.463.718,62  4.963.867,73 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -59.898,12 -164.269,98 -4.043.152,99  -4.267.321,09 

Αναπόσβεστη αξία 105.202,40 170.778,61 420.565,63  696.546,64 
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2018 

 

 

Άδειες 

παραγωγής 

& εκμ/σεως Σήματα 

Μηχανογραφικές 

εφαρμογές  Σύνολο 

Έναρξη χρήσης (1/1/2018)       

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 335.048,59 4.070.767,98  4.570.917,09 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -54.945,06 -151.912,20 -3.818.968,22  -4.025.825,48 

Αναπόσβεστη αξία 110.155,46 183.136,39 251.799,76  545.091,61 

Κίνηση χρήσης  

(1/1 - 31/12/2018)       

Υπόλοιπο έναρξης 110.155,46 183.136,39 251.799,76  545.091,61 

Προσθήκες 0,00 0,00 342.833,01  342.833,01 

Αποσβέσεις χρήσεως -3.302,02 -8.238,52 -152.297,90  -163.838,44 

Αναπόσβεστη αξία 106.853,44 174.897,87 442.334,87  724.086,18 

Λήξη χρήσης (31/12/2018)       

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 335.048,59 4.413.600,99  4.913.750,10 

Σωρευμένες Αποσβέσεις και απομείωση -58.247,08 -160.150,72 -3.971.266,12  -4.189.663,92 

Αναπόσβεστη αξία 106.853,44 174.897,87 442.334,87  724.086,18 

 
 

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. 

 
  30/6/2019 31/12/2018 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Εταιρείες  Αξία κτήσης Απομειώσεις Καθαρή αξία Αξία κτήσης Απομειώσεις Καθαρή αξία 

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 6.972.159,86 0,00 6.972.159,86 6.972.159,86 0,00 6.972.159,86 

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. 2.193.958,40 0,00 2.193.958,40 2.193.958,40 0,00 2.193.958,40 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 

ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 4.861.890,00 -1.192.453,26 3.669.436,74 4.861.890,00 -1.192.453,26 3.669.436,74 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 297.000,00 0,00 297.000,00 297.000,00 0,00 297.000,00 

MEDSTEM SERVICES A.E. 475.200,00 0,00 475.200,00 475.200,00 0,00 475.200,00 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HOCO Α.Ε. 6.720.445,72 -3.453.414,10 3.267.031,62 6.720.445,72 -3.453.414,10 3.267.031,62 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 488.721,75 -274.589,35 214.132,40 488.721,75 -274.589,35 214.132,40 

ΣΥΝΟΛΟ 22.009.375,73 -4.920.456,71 17.088.919,02 22.009.375,73 -4.920.456,71 17.088.919,02 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να 

συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του Ομίλου.  

Όλες οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, έχουν ενσωματωθεί στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, ως εκ τούτου δεν υφίστανται συμμετοχές σε 

θυγατρικές επιχειρήσεις σε ενοποιημένο επίπεδο. 
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Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες την 

30/6/2019 ΕΔΡΑ 

% 

ΣΥΜ/ΧΗΣ 

(ΑΜΕΣΗ & 

ΕΜΜΕΣΗ) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

30/6/2019 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

1. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 6.972.159,86 12.465.443,83 0,00 

2. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 2.193.958,40 2.086.035,25 0,00 

3. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 3.669.436,74 3.830.080,86 0,00 

4. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 297.000,00 1.426.533,38 0,00 

5. MEDSTEM SERVICES A.E. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 475.200,00 1.047.819,17 0,00 

6. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Λάρισα 72,31% 0,00 -8.801.490,40 -2.437.351,28 

7. HOCO Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 69,56% 3.267.031,62 79.229,85 24.121,03 

8. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α.Ε. 

Ελλάδα, Κορωπί 

Αττικής 63,73% 214.132,40 5.933.279,39 2.152.244,29 

ΣΥΝΟΛΟ   17.088.919,02 18.066.931,33 -260.985,96 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες την 

31/12/2018 ΕΔΡΑ 

% ΣΥΜ/ΧΗΣ 

(ΑΜΕΣΗ & 

ΕΜΜΕΣΗ) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

31/12/2017 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

1. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 6.972.159,86 12.467.279,17 0,00 

2. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 2.193.958,40 2.087.891,36 0,00 

3. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 3.669.436,74 3.832.391,43 0,00 

4. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 297.000,00 1.353.760,95 0,00 

5. MEDSTEM SERVICES A.E. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 475.200,00 -1.162.784,62 0,00 

6. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Λάρισα 72,31% 0,00 -7.369.872,72 -2.040.900,79 

7. HOCO Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 69,56% 3.267.031,62 80.810,60 24.602,28 

8. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚ/ΤΑΣΗΣ Α.Ε. 

Ελλάδα, Κορωπί 

Αττικής 63,73% 214.132,40 6.720.894,02 2.437.944,49 

ΣΥΝΟΛΟ   17.088.919,02 18.010.370,19 421.645,98 

 

 

  



 

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

Page 52 of 71 

7.1  Συνοπτικά Οικονομικά στοιχεία Θυγατρικών Εταιρειών με δικαιώματα μειοψηφίας  

 

 30/6/2019  
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
HOCO ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Ποσοστό δικαιωμάτων μειοψηφίας    27,69% 30,44% 36,27% 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   52.031.784,92 4.696.710,21 26.779.791,35 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  5.958.293,79 79.229,85 14.216.171,01 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  -39.504.233,68 0,00 -152.273,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  -27.287.335,43 0,00 -34.910.409,97 

Έσοδα  7.558.339,42 0,00 2.160.076,48 

Καθαρό Κέρδος / (Ζημία),  

μετά από φόρους  
 -1.431.617,69 -1.580,75 -787.614,63 

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα   -1.431.617,69 -1.580,75 -787.614,63 

 

 31/12/2018  
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
HOCO ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Ποσοστό δικαιωμάτων μειοψηφίας    27,69% 30,44% 36,27% 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   53.038.774,72 4.696.710,21 27.066.518,21 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  6.119.348,74 80.810,60 14.336.222,37 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  -42.314.509,84 0,00 -134.972,27 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  -24.213.486,34 0,00 -34.546.874,29 

Έσοδα  13.461.579,35 0,00 4.859.421,28 

Καθαρό Κέρδος / (Ζημία),  

μετά από φόρους   
-2.778.891,20 -3.361,50 -1.637.524,02 

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα   -1.387.286,63 -3.361,50 -1.384.919,84 

 

 

7.2 Πώληση θυγατρικής εταιρείας 

 

Την 5/4/2018 ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταβίβασης των μετοχών της ΙΑΣΩ GENERAL 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. στην HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L. σε 

υλοποίηση της από 5/11/2017 συμφωνίας. Το αποτέλεσμα της πώλησης που προέκυψε για τον 

Όμιλο και την Εταιρεία  ανήλθε στο ποσό των € 6.731.484,48 και € -500.000,00, αντίστοιχα και 

περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα» της συγκριτικής 

ενοποιημένης και εταιρικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Ο υπολογισμός του αποτελέσματος 

έχει ως εξής: 

 
Αποτέλεσμα πώλησης ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Τίμημα πώλησης 19.446.000,00 19.446.000,00 

Μείον:   

Έξοδα πώλησης 500.000,00 500.000,00 

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία /Λογιστική αξία συμμετοχής 12.214.515,52 19.446.000,00 

Κέρδος/(Ζημία) 6.731.484,48 -500.000,00 

  

Τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας που ενσωματώθηκαν στις συγκριτικές ενοποιημένες 

οικονομικές κατστάσεις αφορούν την περίοδο 1/1/2018 έως 5/4/2018  και αναλύονται ως εξής: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  1/1 – 5/4/2018 

Κύκλος εργασιών (μετά από Rebate & Clawback)  8.644.815,26 

Κόστος πωληθέντων 7.602.645,59 

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 1.042.169,67 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 33.964,72 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -300.515,03 

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως -616.391,70 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης -67.379,22 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτ/των και αποσβέσεων (EBITDA) 585.267,63 

Αποσβέσεις -493.419,19 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT) 91.848,44 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 17,83 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -222.763,71 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 103.990,00 

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 0,00 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -26.907,44 

Φόρος Εισοδήματος 0,00 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) -26.907,44 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -26.907,44 

 

 

8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  

 

 

Ομίλου 

30/6/2019 

Ομίλου 

31/12/2018 

Εταιρείας 

30/6/2019 

Εταιρείας 

31/12/2018 

Πελάτες 41.183.272,16 38.274.787,79 23.643.429,90 20.186.031,92 

Γραμμάτια στο χαρτ/λάκιο 1.786.122,81 1.918.744,01 1.321.925,19 1.325.495,37 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 3.464.941,85 3.464.219,83 3.187.305,50 3.186.583,48 

Επιταγές εισπρακτέες 327.602,61 1.735.230,81 186.319,77 149.624,23 

Επιταγές σε καθυστέρηση 456.548,64 456.548,64 425.258,64 425.258,64 

Επισφαλείς πελάτες 6.233.162,66 5.846.432,60 4.481.427,52 4.404.752,80 

Μείον: προβλ. απομείωσης -14.074.813,66 -14.081.453,35 -10.231.791,53 -10.155.101,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 39.376.837,07 37.614.510,33 23.013.874,99 19.522.645,17 

Προκαταβλημένοι και 

παρακρατημένοι φόροι εισοδ/τος  2.493.587,81 4.911.436,32 1.117.936,39 3.821.804,06 

Απαιτήσεις από Δημόσιο 

(Εισόδημα/Φ.Π.Α.) 1.109.281,28 132.975,12 739.022,66 4.287,50 

Χρεώστες διάφοροι 2.111.599,65 2.482.059,80 1.584.816,48 1.781.492,52 

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών & 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων 0,00 0,00 19.963.567,28 19.960.492,90 

Δεσμευμένες καταθέσεις 3.013.000,00 3.013.000,00 3.013.000,00 3.013.000,00 

Προκ/λές αγορών αποθ/των 125.525,29 6.764,92 124.303,32 5.900,11 

Μετ/κοί λογ/μοί ενερ/κού 2.367.955,55 369.400,50 2.359.702,40 345.679,65 

Λοιπές απαιτήσεις 24.374,29 38.200,20 13.707,73 16.445,74 

Μείον: προβλ. απομείωσης 0,00 0,00 -19.958.495,38 -19.958.495,38 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 11.245.323,87 10.953.836,86 8.957.560,88 8.990.607,10 

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες καθώς αναμένεται να τακτοποιηθούν 

εντός του έτους μετά την περίοδο αναφοράς. 
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Η αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες της μητρικής εταιρείας οφείλεται κυρίως 

στην μείωση της εισπραξιμότητας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τόσο από το τρέχον έτος 2019 όσο και 

από ανείσπρακτα υπόλοιπα προηγούμενων ετών. 

 

Αναφορικά με τις λοιπές απαιτήσεις κατά των θυγατρικών εταιρειών, η εταιρεία προχώρησε 

εντός της χρήσης του 2018, σε πρόβλεψη απομείωσης αυτών κατά € 19.958.495,38.   

 

Στο συνολικό ποσό των λοιπών απαιτήσεων, περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από φόρους οι 

οποίες είτε θα συμψηφιστούν με αντίστοιχες υποχρεώσεις που θα προκύψουν στο επόμενο 

διάστημα προς το  Ελληνικό Δημόσιο ή θα επιστραφούν κατόπιν αιτήσεως. Τα υπόλοιπα αυτά  

ανέρχονται κατά την 30 Ιουνίου 2019 σε € 739.022,66 και € 1.109.281,28 για την Εταιρεία και 

τον Όμιλο αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2018: € 4.287,50 και € 132.975,12 αντίστοιχα). 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις ποσού € 13.707,73 και € 24.374,29 για την Εταιρεία και τον Όμιλο 

αντίστοιχα, αφορούν σε λογαριασμούς διαχείρισης προκαταβολών. 

 

 

9.  Αποθέματα 

 

  Ομίλου 

30/6/2019 

Ομίλου 

31/12/2018 

Εταιρείας 

30/6/2019 

Εταιρείας 

31/12/2018 

Εμπορεύματα 167.617,24 135.015,86 0,00 0,00 

Αναλώσιμα Υλικά 1.691.821,50 1.956.532,94 996.754,23 978.888,91 

Υπόλοιπο 1.859.438,74 2.091.548,80 996.754,23 978.888,91 

 

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

επαρκές για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.  

Η Εταιρεία και ο Όμιλος λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να 

ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από 

φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ. 

 

Το κόστος των αναλώσεων για την Εταιρεία και τον Όμιλο για τις περιόδους 1/1-30/6/2019 και 

1/1-30/6/2018 είναι: 

 
  Ομίλου 

  1/1- 30/6/2019 

Ομίλου 

1/1-30/6/2018 

Εταιρείας 

  1/1-30/6/2019 

Εταιρείας 

1/1-30/6/2018 

Κόστος αναλώσεων 9.223.127,30 9.342.749,33 5.123.405,96 5.090.232,29 

 

 

10.  Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας και χαμηλού 

κινδύνου. 
  Ομίλου 

30/6/2019 

Ομίλου 

31/12/2018 

Εταιρείας 

30/6/2019 

Εταιρείας 

31/12/2018 

Ταμείο 8.638,57 19.431,96 2.757,59 13.163,40 

Τραπ. κατ/σεις όψεως 27.947.214,95 25.108.707,31 24.788.124,66 21.046.654,23 

Προθεσμιακές καταθ/εις 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 27.955.853,52 25.128.139,27 24.790.882,25 21.059.817,63 
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11.  Δάνεια 

Η ανάλυση των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου σε βραχυπρόθεσμη και  μακροπρόθεσμη 

λήξη ανά εταιρεία κατά την 30/6/2019 έχει ως εξής: 

 

 Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Σύνολο 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 6.500.000,00 25.750.250,00 32.250.250,00 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΥΓΕΙΑΣ A.E. 190.179,15 0,00 190.179,15 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E 9.250.000,00 38.290.000,00 47.540.000,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 19.967.741,70 0,00 19.967.741,70 

Σύνολο 35.907.920,85 64.040.250,00 99.948.170,85 

 

Τα δάνεια της Εταιρείας και του Ομίλου σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λήξη ανά 

εταιρεία κατά την 31/12/2018 είχαν ως εξής: 

 

 Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Σύνολο 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 3.500.000,00 30.500.250,00 34.000.250,00 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΥΓΕΙΑΣ A.E. 1.611.840,13 0,00 1.611.840,13 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E 7.500.000,00 41.040.000,00 48.540.000,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 19.955.901,70 0,00 19.955.901,70 

Σύνολο 32.567.741,83 71.540.250,00 104.107.991,83 

 

Οι δόσεις των Ομολογιακών Δανείων του Ομίλου, για τις οποίες γεννάται υποχρέωση 

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

μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αλλά μεταφέρονται στις 

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.  

Η ανάλυση των συνολικών δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου ανά κατηγορία κατά την 

30/6/2019 και την 31/12/2018, έχει ως εξής: 

 
  Ομίλου 

30/6/2019 

Ομίλου 

31/12/2018 

Εταιρείας 

30/6/2019 

Εταιρείας 

31/12/2018 

Ομολογιακά Δάνεια 97.683.200,66 100.421.360,66 32.250.250,00 34.000.250,00 

Κεφάλαιο Κίνησης 2.264.970,19 3.686.631,17 0,00 0,00 

Σύνολα 99.948.170,85 104.107.991,83 32.250.250,00 34.000.250,00 

 

Τα Ομολογιακά Δάνεια της εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ Α.Ε.» ποσού € 18,89 εκατ., βρίσκονται 

σε καθυστέρηση. Η εταιρεία είναι σε συζητήσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για τη 

συνολική διευθέτηση του δανεισμού. Για τα εν λόγω δάνεια δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις από τις 

εταιρείες του Ομίλου. Λόγω της μη ύπαρξης οριστικής συμφωνίας, το ανεξόφλητο υπόλοιπο 

των Ομολογιακών Δανείων της εταιρείας εμφανίζεται στις βραχυπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις. 
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Η χρονική κατανομή της αποπληρωμής των Ομολογιακών Δανείων και του 

χρηματοοικονομικού κόστους κατά την διάρκεια των επομένων χρήσεων έχουν ως κάτωθι: 

 

  Όμιλος 30/6/2019 Εταιρεία 30/6/2019 

Χρήση 2019 30.232.388,32 3.022.510,00 

Χρήση 2020 18.708.187,66 10.625.010,00 

Χρήση 2021 19.084.437,66 11.235.010,00 

Χρήση 2022 42.965.625,16 10.815.260,00 

Σύνολα(*) 110.990.638,79 35.697.790,00 

 

(*) Το ποσό των € 35.697.790,00 αφορά το σύνολο των χρεολυσίων και τόκων που θα πρέπει 

να καταβάλει η Εταιρεία μέχρι και την εξόφληση του Ομολογιακού Δανείου. Αντίστοιχα, οι 

εταιρείες του Ομίλου θα καταβάλουν συνολικά για τόκους και χρεολύσια το ποσό των € 

110.990.638,79 για τα εκδοθέντα ομολογιακά δάνεια. 

Τέλος, οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου, έχουν λάβει λοιπά βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης. Το ύψος των δανείων αυτών 

ανέρχεται σε € 2.264.970,19 εκατ. για τον Όμιλο. 

 

Οι μεταβολές που αφορούν χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην Εταιρεία και τον Όμιλο για 

την περίοδο 1/1-30/6/2019 και τη χρήση 2018, έχουν ως εξής: 

 

   

Ταμιακές 

συναλλαγές Μη ταμιακές συναλλαγές  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 31/12/2018 Αποπληρωμή Αποκτήσεις  Μεταφορές 

Απόσβεση 

αρχικών 

εξόδων 30/6/2019 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 30.500.250,00 0,00 0,00 -4.750.000,00 0,00 25.750.250,00 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 3.500.000,00 -1.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 6.500.000,00 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο υποχρεώσεων από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες 34.000.250,00 -1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 32.250.250,00 

 

 

   

Ταμιακές 

συναλλαγές Μη ταμιακές συναλλαγές  

ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 31/12/2018 Αποπληρωμή Αποκτήσεις  Μεταφορές 

Απόσβεση 

αρχικών 

εξόδων 30/6/2019 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 71.540.250,00 0,00 0,00 -7.500.000,00 0,00 64.040.250,00 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 32.567.741,83 -4.171.660,98 0,00 7.500.000,00 11.840,00 35.907.920,85 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 1.066.212,10 -102.205,00 0,00 0,00 0,00 964.007,10 

Σύνολο υποχρεώσεων από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες 105.174.203,93 -4.273.865,98 0,00 0,00 11.840,00 100.912.177,95 

 

 

   

Ταμιακές 

συναλλαγές Μη ταμιακές συναλλαγές    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2018 31/12/2017 Αποπληρωμή Αποκτήσεις  Μεταφορές 

Απόσβεση 

αρχικών 

εξόδων 31/12/2018 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 46.433.250,00 -12.433.000,00 0,00 -3.500.000,00 0,00 30.500.250,00 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 12.043.997,74 -12.043.997,74 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο υποχρεώσεων από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες 58.477.247,74 -24.476.997,74 0,00 0,00 0,00 34.000.250,00 
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Ταμιακές συναλλαγές Μη ταμιακές συναλλαγές 

  

ΟΜΙΛΟΣ 2018 31/12/2017 

Αποπληρωμή Απόκτηση 

Αποκτήσει

ς/(Εξοφλή

σεις) 

Μεταφορές 

Απόσβεση 

αρχικών 

εξόδων 31/12/2018 

Μακροπρόθεσμα δάνεια  92.973.250,00 -12.433.000,00  0,00  0,00 -9.000.000,00  0,00 71.540.250,00 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  34.339.070,48 -12.378.532,54 2.060.000,00 -476.476,11 9.000.000,00 23.680,00 32.567.741,83 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις  1.262.034,54 -195.822,44  0,00  0,00 0,00 0,00 1.066.212,10 

Σύνολο υποχρεώσεων από 

χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες  128.574.355,02 -25.007.354,98 2.060.000,00 -476.476,11 0,00 23.680,00 105.174.203,93 

 

 

11.1  Καθαρός Δανεισμός 

 
  Όμιλος  

30/6/2019 

Όμιλος  

31/12/2018 

Εταιρεία  

30/6/2019 

Εταιρεία  

31/12/2018 

Σύνολο Δανεισμού(1)  100.912.177,95 105.174.203,93 32.250.250,00 34.000.250,00 

Ταμειακά Διαθέσιμα & 

Ισοδύναμα -27.955.853,52 -25.128.139,27 -24.790.882,25 -21.059.817,63 

Καθαρός Δανεισμός 72.956.324,43 80.046.064,66 7.459.367,75 12.940.432,37 

(1) Στον συνολικό δανεισμό του Ομίλου, περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 

σύμβασης της θυγατρικής εταιρείας ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 

 

 

12.  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 

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

μέσον όρο. 

 

 

13.  Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, έχει συνταχθεί αναλογιστική 

μελέτη από ανεξάρτητο αναλογιστή με ημερομηνία 31/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Όμιλος  

30/6/2019 

Όμιλος  

31/12/2018 

Εταιρεία  

30/6/2019 

Εταιρεία  

31/12/2018 

Προμηθευτές 9.713.526,97 9.230.563,82 5.380.596,30 4.783.912,68 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2.124.637,17 2.682.746,50 594.079,06 1.101.815,77 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 2.403.864,98 2.767.038,41 1.511.209,63 1.938.257,12 

Πιστωτές διάφοροι 6.809.080,52 7.299.420,14 4.305.617,55 4.948.081,96 

Μεταβ. Λογ/μοί παθητικού 2.690.914,85 391.790,58 1.987.860,19 220.059,15 

Λοιπές υποχρεώσεις 331.052,56 121.204,94 251.956,06 121.143,27 

Σύνολο 24.073.077,05 22.492.764,39 14.031.318,79 13.113.269,95 
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Τα στοιχεία των προβλέψεων ανά εταιρεία έχουν ως εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2019 31/12/2018 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 2.765.436,15 2.639.194,17 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 22.742,00 20.774,53 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 449.522,00 400.159,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 152.273,00 134.972,27 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 6.481,96 6.481,96 

ΟΜΙΛΟΣ 3.396.455,11 3.201.581,93 

 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις εταιρείες του Ομίλου 

που απασχολούν προσωπικό έχουν ως εξής: 

 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Επιτόκιο προεξόφλησης 1,70% 1,70% 

Αναμενόμενη μελλοντική αύξηση αποδοχών 2,00% 2,00% 

Πληθωρισμός 2,00% 2,00% 

Θνησιμότητα EVK2000 

Ανικανότητα EVK2000 

Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover) 0,00% 

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

Όπως προσδιορίζονται από τον 

φορέα κύριας ασφάλισης κάθε 

εργαζόμενου 

 

 

14.  Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 

 
  Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

- Έσοδα από μισθώματα (1) 348.991,47 373.286,81 331.761,87 333.857,21 

- Επιχορηγήσεις 32.302,50 56.379,60 8.820,00 56.379,60 

- Παρεπόμενες υπηρεσίες (1) 986.748,12 942.174,92 852.205,59 855.382,62 

- Λοιπά έσοδα πελατών και    

   Κέρδη πάγιων στοιχείων 1.599,96 7.323,95 1.561,49 5.701,07 

- Έσοδα από προβλέψεις προηγ.  

   Χρήσεων 17.741,64 29.478,84 16.071,78 26.598,18 

- Έσοδα προηγ.χρήσεων 24,26 8.469,53 24,26 7.142,59 

- Λοιπά 25.115,94 26.505,63 25.126,74 25.126,74 

 Σύνολο 1.412.523,89 1.443.619,28 1.235.571,73 1.310.188,01 

(1) Ο κύριος όγκος των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης της εταιρείας και των θυγατρικών της, 

λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων τους, προέρχονται από επαγγελματικές συμβάσεις  

παραχώρησης δικαιωμάτων για διαφημιστικούς σκοπούς και μισθώσεων καταστημάτων, 

εστιατορίων κλπ. 

Τα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων αφορούν σε αντιλογισμό απομείωσης για 

επισφαλείς πελάτες, οι οποίες εισπράχθησαν εντός της περιόδου αναφοράς. 
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15.  Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

 

 Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Προσαυξήσεις & Λοιπά έξοδα πελατών  72.784,64 53.090,86 9.581,52 6.721,94 

Ζημίες Εκποίησης Πάγιων Στοιχείων 1.424,18 0,00 1.424,18 0,00 

Φόροι-Τέλη παρελθουσών χρήσεων 226.957,08 164.078,97 69.578,37 0,00 

Περικοπές και λοιπά έξοδα 

ασφαλιστικών ταμείων 0,00 48.005,79 0,00 0,00 

Λοιπά έξοδα παρελθουσών χρήσεων 66.561,29 74.910,41 23.600,02 5.791,88 

ΣΥΝΟΛΟ 367.727,19 340.086,03 104.184,09 12.513,82 

 

Οι προσαυξήσεις και τα λοιπά έξοδα πελατών προέρχονται κυρίως από ρύθμιση οφειλής προς 

τον Ε.Φ.Κ.Α. θυγατρικής εταιρείας. Οι φόροι και τα τέλη παρελθουσών χρήσεων αφορούν 

κύρια στον διακανονισμό (pro rata) του Φ.Π.Α. κοινών εισροών της εκκαθάρισης της χρήσεως 

μεταξύ των αφορολόγητων και φορολογημένων εσόδων και η οποία βάσει των διατάξεων του 

Κώδικα Φ.Π.Α. δεν επιτρέπεται να συμψηφιστεί. 

 

 

16.  Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό  

 

 Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

-  Χρεωστικοί τόκοι 177.375,31 323.517,02 0,00 141.687,12 

- Τόκοι χρημ/κής μίσθωσης    

   (leasing) 24.973,69 35.133,89 0,00 0,00 

- Τόκοι και έξοδα factoring 0,00 9.824,61 0,00 0,00 

-  Τόκοι & έξοδα ομολογιακού  

   δανείου 1.995.884,05 1.920.611,81 633.963,00 631.446,96 

-  Χαρτόσημο & ΟΓΑ δανείων 0,00 21.903,67 0,00 21.903,67 

-  Λοιπά 16.818,69 18.541,12 3.158,51 1.726,79 

Σύνολο  2.215.051,74 2.329.532,12 637.121,51 796.764,54 

Χρηματοοικονομικά έσοδα         

-  Πιστωτικοί τόκοι 47.018,22 36.254,69 37.914,63 27.887,98 

Σύνολο  47.018,22 36.254,69 37.914,63 27.887,98 

 

 

17.  Φόρος εισοδήματος 

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

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

εκπιπτόμενων στην φορολογία εισοδήματος δαπανών. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος 

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

δηλώνονται παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις 

φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία 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.  
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Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 30/6/2019 και της 

31/12/2018, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται 

συμψηφισμένες. 

Ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου και της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Φόρος εισοδήματος 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Τρέχων φόρος εισοδήματος -35.384,86 478.676,92 0,00 604.632,79 

Αναβαλλόμενος φόρος -2.860.963,62 -3.354.321,98 -2.105.918,00 -3.302.335,05 

Σύνολο -2.896.348,48 -2.875.645,06 -2.105.918,00 -2.697.702,26 

 

Για τις χρήσεις από 2011 μέχρι και 2017, οι εταιρείες του Ομίλου ελέγχθηκαν από Ορκωτό 

Ελεγκτή-Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και έχει εκδοθεί και 

υποβληθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές ως προς το 

έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου που έχει δημοσιευτεί στις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την 

ΠΟΛ.1006/05.01.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από 

τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να 

διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την Διοίκηση του 

Ομίλου ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, 

αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση του 

Ομίλου ή της Εταιρείας.  

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 2018 έχει ολοκληρωθεί και η «Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης» θα εκδοθεί εντός του Γ Τριμήνου του 2019. Ομοίως θα ελεγχθεί και η χρήση 

2019. 

 

Κατά την 30/6/2019, δεν υφίσταται από την μητρική εταιρεία και τις εταιρείες του Ομίλου 

σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 

 

 

18.  Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή της Εταιρείας και του Ομίλου, υπολογίζονται διαιρώντας το 

κέρδος/(ζημία) 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 Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 

της μητρικής (από τις συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες) 5.475.186,79 12.030.724,40 4.738.757,77 6.248.487,15 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 122.156.754 122.156.754 122.156.754 122.156.754 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,0448 0,0985 0,0388 0,0512 

 

Με βάση το Δ.Λ.Π. 33, ο σταθμισμένος αριθμός μετοχών την 30/6/2019 και την 30/6/2018 για 

την Εταιρεία και τον Όμιλο, ανέρχεται σε 122.156.754 μετοχές. 
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19.  Μερίσματα ανά μετοχή 

Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 9/9/2019 αποφασίστηκε η μη 

διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018. 

 

 

20.  Εγγυήσεις – Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις για θέματα που προκύπτουν από τη δραστηριότητά 

του. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Εγγυήσεις 

Η μητρική εταιρεία, την 30/6/2019, έχει δώσει εγγυήσεις σε τράπεζες ύψους € 53,46 εκατ. 

υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών οι οποίες αναλύονται ανά εταιρεία ως εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Θυγατρική 49.760.000,00 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ. ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Θυγατρική 3.000.000,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. Θυγατρική 700.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   53.460.000,00 

 

Επίσης, έχει δώσει εγγυήσεις υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. για 

αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού ποσό € 1,82 εκατ. 

 

Δικαστικές, Διοικητικές και Διαιτητικές Διαδικασίες 

Οι σημαντικότερες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Ομίλου ΙΑΣΩ, περιγράφονται 

ακολούθως: 

 

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

από συμβάσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης.  

Κατά των εταιρειών του Ομίλου και των συνεργατών ιατρών, έχουν ασκηθεί αγωγές από 

ασθενείς και κληρονόμους αυτών, που έχουν ως αντικείμενο απαιτήσεις, κυρίως για χρηματική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από επικαλούμενα ιατρικά λάθη.  

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

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

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

σταθμιστεί με ακρίβεια. 

Η έκβαση των περισσότερων από τις προαναφερόμενες δικαστικές υποθέσεις προβλέπεται 

θετική για τις εταιρείες του Ομίλου 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. 
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II. Απαιτήσεις τρίτων από αστική επαγγελματική ευθύνη ιατρών οι οποίες δεν 

καλύπτονται από συμβάσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

Από τον Δεκέμβριο του 2010 μέχρι και 1/7/2018 που η εταιρία προχώρησε στη σύναψη νέου 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης της κλινικής και των 

συνεργαζόμενων ιατρών με την Εθνική Ασφαλιστική, με κάλυψη έως € 1.000.000,00 ανά 

περιστατικό και € 3.000.000,00 ετησίως, η Διοίκηση δεν είχε προβεί σε ανανέωση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων (τα οποία έληξαν 20/11/2010), διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες για 

να συνεχίσουν την ασφαλιστική κάλυψη των περιστατικών αστικής επαγγελματικής ευθύνης, 

απαίτησαν απαλλαγή ποσού το οποίο είναι μεγαλύτερο από τα συνήθως επιδικαζόμενα από τα 

Ελληνικά δικαστήρια. Μέχρι την 1/7/2018, έχουν κοινοποιηθεί στις εταιρείες του Ομίλου 

αγωγές που δεν καλύπτονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, 

ύψους € 24.294.004,24 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 ποσού περίπου € 64,32 

εκατ. και € 64,86 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 30/6/2019, σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις 

ποσού περίπου € 1,68 εκατ. και € 1,70 εκατ. αντίστοιχα. 

 

Τέλος, στο πλαίσιο της μεταβίβασης των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ GENERAL 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.», η μητρική εταιρεία έχει αναλάβει ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις από αγωγές ασθενών του ΙΑΣΩ GENERAL, συνολικού αγωγικού αιτήματος 

ποσού € 27.349.847,89 για τις οποίες διενεργήθηκε πρόβλεψη € 0,50 εκατ. 

 

Εμπράγματα Βάρη 

Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη 

υπέρ των Ομολογιούχων ύψους 120% της αρχικής αξίας των ομολογιακών δανείων ποσού € 

117,17 εκατ. και της θυγατρικής εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» όπου για τα ακίνητά της υπάρχει υποθήκη υπέρ της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος και της ALPHA BANK συνολικού ποσού € 25,5 εκατ. για εξασφάλιση 

κοινού ομολογιακού δανείου. 

Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, παρουσιάζονται στη 

Σημείωση 17. 
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21.  Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένο και διαιρείται σε εκατόν είκοσι 

δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες και επτακόσιες πενήντα τέσσερις (122.156.754) 

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 9/2/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 

ΙΑΣΩ Α.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό 

ποσό των Ευρώ δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων 

σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 15.356.849,20) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους 

από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών 

υπέρ το άρτιο, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων μίας χιλιάδων και 

εννιακοσίων τριάντα (34.901.930) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 

0,44 εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία τέσσερις (4) νέες 

μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές. Μετά την υλοποίηση της απόφασης αυτής, το 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες 

σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (€ 

53.748.971,76) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες 

επτακόσιες πενήντα τέσσερις (122.156.754) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,44) εκάστης. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ 

ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 122.156.754 0,44 53.748.971,76 17.343.682,04 71.092.653,80 

Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μείωση μετοχικού Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 122.156.754 0,44 53.748.971,76 17.343.682,04 71.092.653,80 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός 

μετοχών βάσει του Δ.Λ.Π. 33 122.156.754 

 

0,44 53.748.971,76 17.343.682,04 71.092.653,80 

      

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ 

ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 87.254.824 0,44 38.392.122,56 32.820.468,23 71.212.590,79 

Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου 

(με κεφαλαιοποίηση 

Αποθεματικών Υπέρ το Άρτιο) 34.901.930 0,44 15.356.849,20 -15.356.849,20 0,00 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 

Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 -119.936,99 -119.936,99 

Μείωση μετοχικού Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 122.156.754 0,44 53.748.971,76 17.343.682,04 71.092.653,80 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός 

μετοχών βάσει του Δ.Λ.Π. 33 122.156.754 

 

0,44 53.748.971,76 17.343.682,04 71.092.653,80 
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22.  Αποθεματικά εύλογης αξίας – Λοιπά αποθεματικά 

 

 
Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018 

Οικόπεδα 25.580.343,10 25.580.343,10 16.154.877,50 16.154.877,50 

Κτίρια 35.710.903,72 35.710.903,72 28.527.780,75 28.527.780,75 

Σύνολο μικτής αξίας 61.291.246,82 61.291.246,82 44.682.658,25 44.682.658,25 

Αναβαλλόμενος φόρος οικοπέδων 6.315.814,58 6.315.814,58 4.038.719,38 4.038.719,38 

Αναβαλλόμενος φόρος κτιρίων 8.915.469,68 8.915.469,68 7.131.945,19 7.131.945,19 

Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογίας 15.231.284,27 15.231.284,27 11.170.664,57 11.170.664,57 

Σύνολο αποθεματικών εύλογης αξίας 

Ισολογισμού 46.059.962,56 46.059.962,56 33.511.993,68 33.511.993,68 

Τακτικό αποθεματικό 8.848.353,36 8.848.353,36 8.583.800,33 8.583.800,33 

Ειδικά αποθεματικά 4.843,57 4.843,57 0,29 0,29 

Σύνολο λοιπών αποθεματικών 8.853.196,93 8.853.196,93 8.583.800,62 8.583.800,62 

 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους στη χρήση 2018 

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

αξίας τους χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης και η 

συγκριτική μέθοδος.  

 

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

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2019, έχει συμπεριληφθεί αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση με συντελεστή 25%. 

 

Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας και των 

εταιρειών του Ομίλου το οποίο καταλογίζεται με την έγκριση της διανομής των κερδών από τις 

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και δημιουργείται με τη μεταφορά ποσοστού τουλάχιστον 5% 

επί των ετήσιων κερδών, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, έως ότου αυτό φθάσει 

τουλάχιστον στο 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό δεν μπορεί να 

διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας παρά μόνο σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας. 

 

 

23. Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικο- 

      νομικών υποχρεώσεων 

 

Όμιλος 
Λογιστικές Αξίες Εύλογες Αξίες Λογιστικές Αξίες Εύλογες Αξίες 

30/6/2019 30/6/2019 31/12/2018 31/12/2018 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  50.622.161 50.622.161 48.568.347 48.568.347 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 27.955.854 27.955.854 25.128.139 25.128.139 

Δάνεια (μακροπρόθεσμα) -64.040.250 -64.040.250 -71.540.250 -71.540.250 

Δάνεια  -35.907.921 -35.907.921 -32.567.742 -32.567.742 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -24.073.077 -24.073.077 -22.492.764 -22.492.764 
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Εταιρεία 
Λογιστικές Αξίες Εύλογες Αξίες Λογιστικές Αξίες Εύλογες Αξίες 

30/6/2019 30/6/2019 31/12/2018 31/12/2018 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  31.971.436 31.971.436 28.513.252 28.513.252 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 24.790.882 24.790.882 21.059.818 21.059.818 

Δάνεια (μακροπρόθεσμα) -25.750.250 -25.750.250 -30.500.250 -30.500.250 

Δάνεια -6.500.000 -6.500.000 -3.500.000 -3.500.000 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -14.031.319 -14.031.319 -13.113.270 -13.113.270 

 

 

24.  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

Εγγυήσεις  30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018 

Δ.Ε.Η. 59.010,00 59.010,00 39.760,00 39.760,00 

Ο.Τ.Ε. 2.435,20 2.435,20 269,99 269,99 

Φυσικό Αέριο 82.711,20 82.711,20 60.711,20 60.711,20 

ΕΥΔΑΠ 5.885,40 5.885,40 5.491,00 5.491,00 

Αερίων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αυτοκινήτων 4.218,50 4.218,50 2.438,00 2.438,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 158.260,30 158.260,30 110.670,19 110.670,19 

 

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

λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου και επιστρέφονται με 

τη λήξη των συμβάσεων που τις καθορίζουν. Η είσπραξή τους αναμένεται να γίνει σε διάστημα 

μεγαλύτερο του ενός έτους από την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

 

25.  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

  Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018 

Ληφθείσες Εγγυήσεις Ενοικίων 50.821,85 52.221,85 50.021,85 50.021,85 

Μακροπρόθεσμα Έσοδα Επόμενα 

Χρήσεων 2.481.744,00 5.424.819,02 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.532.565,85 5.477.040,87 50.021,85 50.021,85 

 

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. 
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Κατά την τρέχουσα χρήση  η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε  επανεκτίμηση της συνολικής 

υποχρέωσης από προεισπραττόμενα έσοδα βάση ανανεωμένων στοιχείων για το απαιτούμενο 

κόστος φύλαξης, η οποία ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 2.832.801,53 με αντίστοιχη αύξηση των 

εσόδων της τρέχουσας περιόδου. 

 

 

26.  Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 

Στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις, περιλαμβάνονται κυρίως προβλέψεις για εκκρεμοδικίες 

(βλέπε και Σημείωση 20) με σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόμενο εκροής πόρων από τελεσίδικες 

αποφάσεις κατά των εταιρειών του Ομίλου. Τόσο στη μητρική εταιρεία όσο και στις θυγατρικές 

της, δεν υφίστανται προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου. 

 

 Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018 

Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες 2.197.390,05 2.197.390,05 2.184.067,51 2.184.067,51 

ΣΥΝΟΛΟ 2.197.390,05 2.197.390,05 2.184.067,51 2.184.067,51 

 

 

27. Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  

Αφορά την μίσθωση περιουσιακών στοιχείων (ιατρικά μηχανήματα) καθαρής λογιστικής αξίας 

την 30/6/2019, € 1.382.186,00 με δυνατότητα μεταβίβασης της κυριότητας των εν λόγω 

μηχανημάτων μετά την πάροδο της περιόδου μίσθωσης. 

  

  ΟΜΙΛΟΣ 

Μελλοντικές πληρωμές μισθωμάτων 30/6/2019 31/12/2018 

Μέχρι 1 έτος 263.282,17 263.282,17 

Από 1 έως 5 έτη 821.780,63 953.421,72 

Μεγαλύτερο των 5 ετών 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.085.062,80 1.216.703,89 

Χρηματοοικονομικό Κόστος 121.055,72 150.491,81 

   

Παρούσα αξία ελάχιστων πληρωμών 30/6/2019 31/12/2018 

Μέχρι 1 έτος 213.417,96 207.383,80 

Από 1 έως 5 έτη 750.589,14 858.828,30 

Μεγαλύτερο των 5 ετών 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 964.007,10 1.066.212,10 

 

 

28. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τις περιόδους 1/1-30/6/2019 και 1/1-

30/6/2018, του Ομίλου και της Εταιρείας είναι: 

 
 Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

 30/6/2019 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2018 

Μισθωτοί 1.346 1.321 920 897 

Ημερομίσθιοι 36 38 18 19 

Σύνολο προσωπικού 1.382 1.359 938 916 
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29.  Παροχές στο προσωπικό 

 

 Ομίλου Ομίλου Εταιρείας Εταιρείας 

 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Μισθοί - Ημερομίσθια 11.365.505,62 11.156.937,81 8.507.539,17 8.404.941,32 

Έξοδα Κοινωνικής 

Ασφάλισης 3.082.678,13 2.924.353,82 2.331.662,00 2.200.886,05 

Αποζημιώσεις απόλυσης 200.809,45 98.883,31 166.546,60 79.604,90 

Προβλέψεις Αποζημίωσης 

προσωπικού 194.873,18 134.850,59 126.241,98 109.776,55 

Λοιπές παροχές 308.758,02 113.055,06 302.300,28 111.423,06 

Σύνολο 15.152.624,40 14.428.080,59 11.434.290,03 10.906.631,88 

 

 

 

30.  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. 

 

30.1  Ενδοεταιρικές συναλλαγές  

Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα εταιρειών του Ομίλου ΙΑΣΩ για τις περιόδους 1/1-30/6/2019 

και 1/1-30/6/2018, είναι τα κάτωθι: 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 - 30/6/2019 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε HOCO Α.Ε. 
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

MEDSTEM 

SERVICES 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ - 0,00 8.357,60 61.150,10 2.504,01 3.370,80 75.382,51 

HOCO Α.Ε. 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΕ 551,15 0,00 - 8.500,00 0,00 0,00 9.051,15 

MEDSTEM 

SERVICES 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 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 1.185.052,63 0,00 397.664,02 435,64 79.583,25 - 1.662.735,54 

ΣΥΝΟΛΑ 1.185.603,78 0,00 406.021,62 70.085,74 82.087,26 3.370,80 1.747.169,20 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 - 30/6/2018 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε 

ΙΑΣΩ 

GENERAL 

Α.Ε. (*) 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 

MEDSTEM 

SERVICES 

Α.Ε. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ A.E. - 27.211,25 6.445,37 63.814,75 74.849,42 3.370,80 175.691,59 

ΙΑΣΩ GENERAL 

A.E.(*) 511,83 - 4.049,50 0,00 0,00 0,00 4.561,33 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 452,25 0,00 - 6.950,00 0,00 0,00 7.402,25 

MEDSTEM 

SERVICES A.E 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 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 1.434.398,47 705.791,11 554.455,21 590,19 79.583,25 - 2.774.818,23 

ΣΥΝΟΛΑ 1.435.362,55 733.002,36 564.950,08 71.354,94 154.432,67 3.370,80 2.962.473,40 

(*) Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του ανωτέρω πίνακα σχετικές με την εταιρεία ΙΑΣΩ GENERAL 

Α.Ε., αφορούν το διάστημα 1/1-5/4/2018, καθώς την ημέρα εκείνη ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση 

των μετοχών της εταιρείας και έπαψε να αποτελεί θυγατρική του Ομίλου ΙΑΣΩ. 

 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. 24 

  Όμιλος Εταιρεία 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών (I) 370.856,53 370.856,53 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. (II) 29.121,20 29.121,20 

Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη (ΙΙΙ) 47.876,00 42.810,00 

Σύνολο 447.853,73 442.787,73 

 

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. 

II. Οι αμοιβές μελών Δ.Σ., αφορούν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατόπιν 

απόφασης της μετ΄αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/7/2018. 

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). 

 

Για τις ανάγκες της πληροφόρησης των Οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει  της 

σχετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 135 του Ν.2190/1920, οι 

αμοιβές της περίπτωσης (ΙΙ) και (ΙΙΙ), έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία «Έξοδα» που 

εμφανίζονται στα πρόσθετα στοιχεία των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της 

Εταιρείας και του Ομίλου. 
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 30/6/2019 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ A.E. 

ΙΑΣΩ 

ΝΟΤΙΩΝ 

A.E. 

ΣΥΓΧΡ

ΟΝΟ 

ΠΟΛΥΔ

ΥΝΑΜ

Ο A.E. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 

A.E. 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙ

ΑΣ A.E. 

MEDSTEM 

SERVICES 

A.E. 

HOCO 

Α.Ε. 

ΦΙΛΟ

ΚΤΗΤ

ΗΣ 

Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ Α.Ε. - 0,00 0,00 0,00 264.368,25 0,00 0,00 0,00 0,00 264.368,25 

ΙΑΣΩ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

A.E. 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 

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. 2.980,62 0,00 0,00 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.002.980,62 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

A.E. 63.055,56 0,00 0,00 0,00 2.919.283,45 - 0,00 0,00 0,00 2.982.339,01 

MEDSTEM 

SERVICES A.E. 17.340,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7.564,00 - 0,00 0,00 24.904,98 

HOCO Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε. 434.885,82 0,00 0,00 0,00 519.888,70 0,00 0,00 0,00 - 954.774,52 

ΣΥΝΟΛΑ 518.262,98 0,00 0,00 0,00 3.703.540,40 7.564,00 1.000.000,00 0,00 0,00 5.229.367,38 

 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2018 

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ A.E. 

ΙΑΣΩ 

ΝΟΤΙΩΝ 

A.E. 

ΣΥΓΧΡ

ΟΝΟ 

ΠΟΛΥΔ

ΥΝΑΜ

Ο A.E. 

ΙΑΣΩ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 

A.E. 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙ

ΑΣ A.E. 

MEDSTEM 

SERVICES 

A.E. 

HOCO 

Α.Ε. 

ΦΙΛΟ

ΚΤΗΤ

ΗΣ 

Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ Α.Ε. - 0,00 0,00 0,00 44.510,56 0,00 0,00 0,00 0,00 44.510,56 

ΙΑΣΩ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

A.E. 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 

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. 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

A.E. 54.986,51 0,00 0,00 0,00 2.495.806,12 - 0,00 0,00 0,00 2.550.792,63 

MEDSTEM 

SERVICES A.E. 22.238,34 0,00 0,00 0,00 446,85 13.268,00 - 0,00 0,00 35.953,19 

HOCO Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε. 432.381,81 0,00 0,00 0,00 513.876,48 0,00 0,00 0,00 - 946.258,29 

ΣΥΝΟΛΑ 509.606,66 0,00 0,00 0,00 3.054.640,01 13.268,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.577.514,67 

 

 

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης  

      της 30/6/2019 

 

Τα πιο σημαντικά γεγονότα μετά την 30η Ιουνίου 2019 είναι τα εξής: 

 

1. Την 4/7/2019 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης της εταιρείας 

«OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.» προς τους μετόχους της 
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εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου 

μετοχών τους. 

Στη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής η οποία ξεκίνησε την 4/6/2019 και έληξε την 

2/7/2019, κατατέθηκαν 1.012 δηλώσεις αποδοχής από Μετόχους οι οποίοι αποδέχθηκαν 

νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 101.847.074 Μετοχές, 

που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 83,37% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των 

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές»). Οι 

Προσφερόμενες Μετοχές υπερέβησαν το 50% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και 

των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση ισχύει, 

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Επομένως, κατά την 

ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, η 

εταιρεία «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.» κατέχει συνολικά 

101.847.074 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,37% περίπου του συνολικού 

αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

2. Την 30/8/2019, η Εταιρεία προέβη στην αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του 

τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου από την Τράπεζα Πειραιώς. Η Εταιρεία εξέδωσε 

ομολογιακό δάνειο ύψους € 72.500.000 7ετούς διάρκειας με το οποίο κατέστη δυνατή η 

αποπληρωμή του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας και της ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί 

ακινήτων του ομίλου της Εταιρείας και με εκχώρηση των απαιτήσεων από τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια των ακινήτων αυτών. 

 

 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 30ης 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, 25/9/2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ Δ.Σ. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. 

ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ι. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Δ.Τ.  ΑΝ 603601 Α.Δ.Τ. Ν 317661 Α.Δ.Τ.  ΑΙ 619215 

Α.Δ.Τ.  ΑΙ 516314 (ΑΡ.ΑΔ.  

  Α ΤΑΞΗΣ 21966) 

 



ΙΑΣΩ Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 1403101000
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΙΑΣΩ και της Εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε.
(Εκδότης). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία ή τον Όμιλο, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου αναρτώνται οι ενοποιημένες
και οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου
ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ.
Διεύθυνση Διαδικτύου: www.groupiaso.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: 25 Σεπτεμβρίου 2019
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Βρουστούρης Παναγιώτης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 12921)
Ελεγκτική εταιρεία: MPI Hellas S.A.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2018

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1/1/2019 και 1/1/2018 αντίστοιχα) 141.860.069,86 115.258.110,90 123.166.080,98 130.734.520,03
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (I.F.R.S. 9) 0,00 -876.861,78 0,00 -593.475,34
Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1/1/2019 και 1/1/2018 αντίστοιχα) 141.860.069,86 114.381.249,12 123.166.080,98 130.141.044,69
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 4.792.554,85 11.261.698,75 4.738.757,77 6.248.487,15
Αύξηση κεφαλαίου (με δωρεάν μετοχές)
από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Υπέρ το Άρτιο 0,00 15.356.849,20 0,00 15.356.849,20
Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 -168.925,34 0,00 -168.925,34
Μεταβολής καθαρής θέσης από εκποίηση θυγατρικής εταιρείας 0,00 -314.612,68 0,00 0,00
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Υπέρ το Άρτιο 0,00 -15.356.849,20 0,00 - 15.356.849,20
Λοιπές προσαρμογές απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0,00 48.988,35 0,00 48.988,35
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/6/2019 και 30/6/2018 αντίστοιχα) 146.652.624,71 125.208.398,20 127.904.838,75 136.269.594,85

============= ============= ============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 7.688.903,33 14.137.343,81 6.844.675,77 8.946.189,41
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 3.810.486,22 4.339.195,48 2.357.888,56 2.413.592,48
Προβλέψεις -2.485.166,31 535.297,34 219.004,02 246.379,69
Κέρδη/(ζημιές) από πώληση θυγατρικής 0,00 -6.731.484,48 0,00 500.000,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.215.051,74 2.329.532,12 637.121,51 796.764,54
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας -47.018,22 -36.254,69 -37.914,63 -27.887,98
Λοιπές προσαρμογές 3.583.824,57 5.784.239,12 2.052.319,66 3.316.955,70

14.766.081,33 20.357.868,70 12.073.094,89 16.191.993,84
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 232.110,06 -160.343,26 -17.865,32 170.557,02
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -5.778.948,87 -23.140.650,56 -5.598.972,56 -15.285.779,34
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 505.044,59 2.260.469,61 898.224,91 296.908,64
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.249.725,10 -1.572.084,97 -617.297,58 -819.345,51
(Αύξηση)/μείωση λοιπών λογαριασμών
ενεργητικού και εκροή προβλέψεων 0,00 -22.000,00 0,00 0,00--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτ. δραστηριότητες (α) 8.474.562,01 -2.276.740,48 6.737.184,34 554.334,65--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων 0,00 18.468.614,46 0,00 19.446.000,00
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περ. στοιχείων -1.420.887,09 -1.619.924,55 -1.291.972,25 -1.330.004,43
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων 887,09 210.009,07 887,09 210.009,07
Τόκοι εισπραχθέντες 47.018,22 16.567,20 37.914,63 27.887,98
Εισπράξεις/Πληρωμές σε συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 -2.949,19 -1.830.053,62--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδ. δραστηριότητες (β) -1.372.981,78 17.075.266,18 -1.256.119,72 16.523.839,00--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 -191.365,34 0,00 -168.925,34
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -102.205,00 -94.090,23 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων -4.171.660,98 -23.476.997,74 -1.750.000,00 -23.226.997,74--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρημ. δραστηριότητες (γ) -4.273.865,98 -23.762.453,31 -1.750.000,00 -23.395.923,08--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 2.827.714,25 -8.963.927,61 3.731.064,62 -6.317.749,43
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 25.128.139,27 15.976.794,05 21.059.817,63 10.234.370,22--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα που περιλαμβάνονται
στα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 0,00 540.930,48 0,00 0,00--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 27.955.853,52 7.553.796,92 24.790.882,25 3.916.620,79--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 202.295.964,85 204.660.255,08 105.033.769,68 106.084.840,38
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 696.546,64 724.086,18 677.925,67 695.001,92
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 158.260,30 158.260,30 17.199.589,21 17.821.083,35
Αποθέματα 1.859.438,74 2.091.548,80 996.754,23 978.888,91
Απαιτήσεις από Πελάτες 39.376.837,07 37.614.510,33 23.013.874,99 19.522.645,17
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 39.201.177,39 36.081.976,13 33.748.443,13 30.050.424,73--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 283.588.224,99 281.330.636,82 180.670.356,91 175.152.884,46

============= ============= ============= =============

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (122.156.754 μτχ Χ € 0,44) 53.748.971,76 53.748.971,76 53.748.971,76 53.748.971,76
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 93.164.638,91 87.689.452,12 74.155.866,99 69.417.109,22
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 146.913.610,67 141.438.423,88 127.904.838,75 123.166.080,98
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) -260.985,96 421.645,98 — —
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 146.652.624,71 141.860.069,86 127.904.838,75 123.166.080,98
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 64.040.250,00 71.540.250,00 25.750.250,00 30.500.250,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.665.549,56 12.662.426,94 6.483.949,37 4.873.283,53
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 35.907.920,85 32.567.741,83 6.500.000,00 3.500.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 24.321.879,87 22.700.148,19 14.031.318,79 13.113.269,95
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 136.935.600,28 139.470.566,96 52.765.518,16 51.986.803,48--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 283.588.224,99 281.330.636,82 180.670.356,91 175.152.884,46

============= ============= ============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018

Κύκλος εργασιών (μετά από Rebate & Claw back) 49.171.177,94 55.348.553,85 36.120.054,44 37.676.648,61
Μικτά κέρδη/(ζημιές) 12.015.178,88 12.506.785,29 8.730.612,26 11.178.203,32
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 9.856.936,85 9.699.136,76 7.443.882,65 10.215.065,97
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 7.688.903,33 14.137.343,81 6.844.675,77 8.946.189,41
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α) 4.792.554,85 11.261.698,75 4.738.757,77 6.248.487,15
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής 5.475.186,79 12.030.724,40 4.738.757,77 6.248.487,15
Μη ελέγχουσες συμμετοχές -682.631,94 -769.025,65 — —
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
μετά από φόρους (Α)+(Β) 4.792.554,85 11.261.698,75 4.738.757,77 6.248.487,15
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής 5.475.186,79 12.030.724,40 4.738.757,77 6.248.487,15
Μη ελέγχουσες συμμετοχές -682.631,94 -769.025,65 — —
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή—Βασικά (σε Ευρώ) 0,0448 0,0985 0,0388 0,0512
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 13.667.423,07 14.038.332,24 9.801.771,21 12.628.658,45

============= ============= ============= =============

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΝ 603601

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΟ 028830

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 619215

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι εταιρείες του Ομίλου, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της
περιόδου 1/1/2019 - 30/6/2019 (Σημείωση 7 Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων) είναι:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΧΕΣΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ
Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης
1. ΙΑΣΩ Α.Ε Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής Μητρική
2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% Άμεση
3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% Άμεση
4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% Άμεση κ΄ Έμμεση
5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% Άμεση κ΄ Έμμεση
6. MEDSTEM SERVICES - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100,00% Άμεση κ΄ Έμμεση
7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Λάρισα 72,31% Έμμεση
8. HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 69,56% Άμεση
9. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Ελλάδα, Κορωπί Αττικής 63,73% Άμεση κ΄ Έμμεση

Την 5/4/2018 η μητρική εταιρεία μεταβίβασε τις μετοχές της ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. στην HELLENIC HEALTHCARE S.A.R.L. σε
υλοποίηση της από 5/11/2017 συμφωνίας. Επομένως, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων του Ομίλου για την περίοδο 1/1-30/6/2019, δεν είναι
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου 1/1-30/6/2018 αφού τα αποτελέσματα της πρώην θυγατρικής, ενοποιήθηκαν μέχρι την 5/4/2018 (Σημείωση
7.2 Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων). Δεν υπάρχουν λοιπές εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες καταστάσεις στην τρέχουσα
περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί στην αμέσως προηγούμενη χρήση όπως επίσης δεν υφίστανται αλλαγές και στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους.

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2018, με εξαίρεση τις διαφοροποιήσεις που επήλθαν από την εφαρμογή των νέων προτύπων.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου την 30/6/2019, υφίστανται εμπράγματα βάρη υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Μάλτας Ltd και της Alpha Bank A.E. ύψους € 166,10 εκατ.
3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 938 και 916 άτομα κατά την 30/6/2019 και 30/6/2018 αντίστοιχα, ενώ του Ομίλου σε 1.382 και 1.359 άτομα κατά την 30/6/2019 και 30/6/2018 αντίστοιχα..
4. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας δια του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της μητρικής.
5. Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1/1/2019 - 30/6/2019 σε πάγια στοιχεία ανήλθαν συνολικά σε € 1.420.887,09 ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε € 1.291.972,25.
6. Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι εταιρείες του Ομίλου ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Κατά την 30/6/2019, δεν υφίσταται από την μητρική εταιρεία και τις εταιρείες του Ομίλου σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (Σημείωση 17

Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων).
7. Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου για αποζημιώσεις συνολικού αγωγικού αιτήματος ποσού περίπου € 64,32 εκατ. και € 64,86 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 30/6/2019, σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις ποσό περίπου € 1,68 εκατ. και € 1,70 εκατ. αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της μεταβίβασης των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.», η μητρική εταιρεία έχει αναλάβει ενδεχόμενες υποχρεώσεις
από αγωγές ασθενών του ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε., συνολικού αγωγικού αιτήματος ποσού περίπου € 27,35 εκατ. για τις οποίες διενεργήθηκε πρόβλεψη € 0,50 εκατ. (Σημείωση 20 Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων).

8. Η Εταιρεία και ο Όμιλος, έχουν σχηματίσει για λοιπές προβλέψεις (αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού και επισφαλείς απαιτήσεις), σωρευτική πρόβλεψη μέχρι 30/6/2019 ποσό περίπου € 13,00 εκατ. και € 17,47 εκατ. αντίστοιχα (Σημειώσεις 8 & 13 Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων).
9. Στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της Εταιρείας και του Ομίλου την 30/6/2019 και την 30/6/2018, δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα.

10. Κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου, δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής Εταιρείας, τόσο από τη μητρική, όσο και από τις θυγατρικές προς αυτήν εταιρείες.
11. Οι προβλέψεις για την περίοδο 1/1-30/6/2019 για Claw back και το Rebate του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 επί των υποβληθέντων λογαριασμών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανήλθαν (προ Φ.Π.Α.) σε € 3,26 εκατ. και € 5,23 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα (Σημείωση 3.1 Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων).
12. Την 30/8/2019, ο Όμιλος προέβη στην αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού του από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω έκδοσης από την μητρική εταιρεία ομολογιακού δανείου ύψους € 72.500 εκατ. (Σημείωση 31 Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων).
13. Με την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών την 4/7/2019, η εταιρεία «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.» κατέχει συνολικά 101.847.074 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,37% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

(Σημείωση 31 Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων).
14. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από μερίσματα), σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές

τους με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτά μέρη, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών, διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης, των συναλλαγών τους καθώς των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής:
Όμιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 0,00 75.382,51
β) Έξοδα 47.876,00 1.228.413,78
γ) Απαιτήσεις 0,00 518.262,98
δ) Υποχρεώσεις 0,00 264.368,25
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 399.977,73 399.977,73
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00 0,00

Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 516314 (Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 21966)


